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Nieuwsbrief December 2018
Van de bestuurstafel.

Opzeggen Lidmaatschap

Beste Turfrijders,

UITERLIJK 30 December!

De laatste nieuwsbrief voor 2018 alweer.
De donkere dagen voor kerst je kent het wel.

Uiteraard vinden we jammer als je
besluit je lidmaatschap op te zeggen,
maar we kunnen niets anders dan die
keuze respecteren.

Dit betekent ook weer een rustige periode voor de
Turfrijders, daarom slechts een korte update!
Het bestuur bereidt de jaarvergadering voor en de
ATB-tocht staat voor de deur, na 3 jaar weer terug
in januari.
Om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen
kunnen we niet zonde een groot aantal vrijwilligers.
Alle hulp is welkom, meld je aan bij Peter Buijnsters
of via info@turfrijders.nl!
Let op: de ATB-tocht vindt plaats op 13 januari
2019 (in plaats van de in het verleden vertrouwde
3e zondag van januari)
25 januari 2019 vindt onze algemene
ledenvergadering plaats.
Waarvoor we jullie van harte willen uitnodigen.
Mochten jullie zaken hebben die je in wilt brengen
laat het weten!
Zoals al eerder aangegeven zal ik na dit jaar
terugtreden uit het bestuur.
Daarmee zijn er nu 3 plaatsen vrij in het bestuur.
Als je een bijdrage wilt leveren aan deze vereniging
meld je dan!
Zonder bestuur geen vereniging!

Omdat we aangesloten zijn bij de NTFU
moeten de uitschrijvingen voor de 31e
december afgerond zijn.
Indien je te laat bent zijn we helaas
genoodzaakt je volgend jaar uit te
schrijven en blijf je lid tot 31 december
volgend jaar. Ook de contributie loopt
dan nog één jaar door.
Oproep ATB Commissie
Helaas hebben een aantal
commissieleden besloten te stoppen
met hun activiteiten binnen de ATB
commissie.
Daarom zijn we dringend op zoek naar
2 nieuwe commissieleden met hart
voor de mountainbike en het leuk
vinden mee te helpen onze jaarlijkse
ATB-tocht mee te organiseren.
Meld je aan via info@turfrijders.nl
Aanmelden evenementen.

Op de website hebben we alle speciale
tochten en evenementen geplaatst
Wat we ook nogmaals willen melden: als we geen
chauffeur voor de volgwagen kunnen vinden voor de waar je je voor kunt aanmelden. Zodat
we weten op hoeveel deelnemers we
lange ritten (Limburg, Eiffel) kunnen we deze
kunnen rekenen.
evenementen niet verantwoord laten doorgaan.
Ken je iemand die een dagje wil chauffeuren, we
Valpartijen.
horen het graag!
Tot ziens!
Namens het bestuur, Gerard Kalis.

Bij valpartijen, waarbij de
verwondingen groter zijn dan een paar
schaafplekken, ALTIJD een ambulance
(112) bellen.
Geef het ook altijd door aan het
bestuur.
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Doorgeven van wijzigingen

Ledennieuws/Lief & Leed.

Doorgeven van wijzigingen kun je zelf doen op de
NTFU website. Aan de hand hiervan kunnen wij
eenvoudig onze administratie op orde houden.
Dit kun je doen via http://www.mijnntfu.nl

Als er leden opvangen dat collega
fietsers ziek zijn, al dan niet in het
ziekenhuis liggen of dat er iets te vieren
valt, meldt dit dan aan het bestuur. Niet
alles komt bij ons binnen zodat wij dan
ook niet altijd aandacht kunnen
schenken aan deze gebeurtenissen.
Neem contact op met Ad Kocx. Tel: 0765033663. e-mail: ad.kocx@gmail.com

Mocht je daar moeite mee hebben kun je de
wijzigingen met betrekking tot adres woonplaats en
email ook doorgeven via info@turfrijders.nl
Rijden in nieuwste clubkleding.

Belangrijke data 2018/2019
Alle club & trainingsritten worden verreden in
clubtenue. De speciale ritten altijd in het nieuwe
tenue.

ATB-tocht
Jaarvergadering

Contactmomenten Kledingcoördinator.

Programma & Spinning Kalender:

Helaas wordt onze kledingcoördinaor bij nacht en
ontij telefonisch benadert met al dan niet onzinnige
vragen over de kleding.

Vanaf 4 november : Winterrondje
vertrek 9.30.

We willen jullie weer eens wijzen op de afspraak die
staat:
Bij problemen met defecte kleding etc s.v.p. melden
bij Cees van Eekelen. Dit kan telefonisch op
maandagavond van 19.30-20.00. Tel. nr. 061442 4576.
Mocht je op dat tijdstip niet kunnen bellen stuur dan
een email en Cees belt je aan de hand hiervan zsm
teug. kleding@turfrijders.nl
Denk eens aan hoe uiterst irritant het is als je zelf
gebeld wordt op een tijd waarop het even niet
schikt.
Dus: respecteer de afspraak en hou je svp
hieraan!

13 jan 2019
25 jan 2019

ATB: zie volgende pagina of NTFU.nl

TWV De Turfrijders
wordt gesponsord
door:

Secretariaat:
Internet:
KvK :

via voorzitter
http://www.turfrijders.nl
40281864

Tel:06-44054771
e-mail: info@turfrijders.nl
IBAN NL97 RABO 0128 2244 52

ATB:

VELDTOERTOCHTEN IN GRENSSTREEK NOORDERKEMPEN / WEST-BRABANT
Antwerpen – Bergen op Zoom – Breda – Turnhout

WINTER 2018 - 2019
datum

plaats

locatie

inschrijving

afstand

organisator

02-dec-18 Rucphen

sportcentrum De Vijfsprong, Kozijnenhoek 21

02-dec-18 Brecht

garage Felix, Heiken 66

08.00-10.30

27/47

FC Brabantia

07.30-11.00

15/27/47/60

09-dec-18 Wouw

café Zalen Donkenhof, Roosendaalsestraat 61

08.30-10.00

20/34/50/62

09-dec-18 Ulicoten

camping Ponderosa, Maaijkant 23-26

08.00-10.30

25/45

09-dec-18 Schoten

Sint-Michielscollege, Papenaardekenstraat 53

08.00-10.30

25/35/45

16-dec-18 Sint-Job in ‘t Goor

08.00-11.00

15/27/45

16-dec-18 Hoogerheide

't Goorhof, Kerklei 18
Sportpark Jac van Hoek, Huijbergseweg 76

08.00-10.30

25/35/45/55

WTC De Stoempers
RTC De Molenrijders
WV Tourmalet
WTC De Trappers vzw
WTC Sas 4 VZW
WTC Woensdrecht

23-dec-18 Sint-Jozef Rijkevorsel

sporthal Kuiperij, Kerkdreef 61

08.30-10.30

26/43

De Gammelse wielervrienden vzw

23-dec-18 Nieuwmoer

KFC Nieuwmoer, Essensteenweg 69

08.00-10.30

31/46

KFC Nieuwmoer

30-dec-18 Westmalle

sporthal, Berckhovenstraat 25

08.30-11.00

15/25/35/45

30-dec-18 Sprundel

café de Coop, Sint Janstraat 31

08.30-10.00

27/48

RTC de Smid

06-jan-19

Oostmalle

08.00-10.30

25/40

De Lustige Trappers Malle vzw

06-jan-19

Huijbergen

sporthal Agora, Herentalsebaan 53
MFC De Kloek, Prior Borrekensstraat 1

08.30-11.00

25/45

Wielercomité Huijbergen

06-jan-19

Wernhout

café De Valk, Wernhoutseweg 135

08.00-10.30

30/45

13-jan-19

Etten-Leur

08.00-10.00

25/45/60

08.00-11.00

15/25/45

WTC De Zwaantjes

08.30-10.30

28/43

WTC De Spartaan

13-jan-19

Wortel

Hof van Holland, van Bergenplein 3
parochiezaal, Poeleinde 2

13-jan-19

Putte (Woensdrecht)

Sporthal De Biezen, Schoolstraat 42

20-jan-19

Halle (Zoersel)

sportcentrum Den Bremberg, Lotelinglaan

07.30-11.00

15/25/40

20-jan-19

Huijbergen

cafe Trapke op, Weg naar Wouw 17

07.30-09.30

30/50

20-jan-19

Brasschaat

GIB, Door Verstraetelei 50

08.00-10.30

15/30/45

27-jan-19

Wechelderzande

Voetbalterrein FC. De Vrede, Voetbalstraat 1

08.00-10.30

18/28/38/48

27-jan-19

Kalmthout

Galgenheiken 9

07.30-11.00

25/45

KWB fietsclub Westmalle

R.T.C. Zundert
TWV De Turfrijders

WTC De Trappers Sint-Antonius
Roparun team 14 in ‘t uur
RABC Brasschaat
MTB Liever Bergaf
MTB De Bosduiners
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