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De “Vliegende”start van het seizoen 

 

Het seizoen is inmiddels van start gegaan en ik lees 

veel positieve reacties via de mail en de website. Zelf 

geniet ik op de fiets van de zon in Spanje en Portugal 

tot begin mei, dus mij zal je niet horen klagen. 

Tussendoor blijf ik wel op de hoogte en heb ik tijd om 

deze Nieuwsbrief te maken. Ook het ledental groeit 

weer en dat is een positief signaal. Laten we met z'n 

allen er voor zorgen dat het weer een geslaagd jaar 

wordt en daarbij zeker de veiligheid niet uit het oog 

verliezen. Draag daarom altijd een helm en zorg voor 

voldoende afstand van elkaar en ander verkeer, dan 

krijg je niet de problemen zoals hiernaast!! 

  

Wim van der Spek 

Secretaris  

 

    
 

 

Welkom nieuwe leden. 
 

Tot nu toe hebben zich 6 nieuwe leden aangemeld 

bij de vereniging die we bij deze welkom heten bij 

de vereniging TFC Weesp. 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com


Het zijn:   

 Harold Prakken 

 Robert Bosma 

 Jan Dovianus 

 Ruud de Groot 

 Fred Wajong 

 Jan van Vuren 

 
We hopen dat ze veel plezier bij de 

vereniging zullen beleven en 

daardoor lang lid blijven van de 

Club. Laten we met z'n allen 

zorgen dat ze zich thuis gaan 

voelen bij TFC Weesp. 

 

 

 
 

Ziekenboeg 
 

Jan de Wee is donderdag 5 april 

geopereerd in het AMC aan een 

tumor in zijn dikke darm. 

Deze operatie, die vanwege de 

hartklachten die Jan al jaren heeft, 

niet zonder risico was, is 

voorspoedig verlopen. 

De zaterdag erna heb ik hem 

gesproken en hij maakte een 

positieve indruk. Los van de pijn en de naweeën van 

de narcose gaat het goed. 

Ik moet aan iedereen in de club zijn hartelijke 

groeten overbrengen en hij hoopt ons weer snel te 

zien.  

  

Tjebbe Bosma. 

Voorzitter 

 

 

Verjaardagen april 
 

 6 april Marleen Simonis 

15 april Mark Zwart 

17 april Jan Robben 

19 april Peter Moens 

20 april  Andre Los 

29 april  Koert Schouten 

   

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve  en 

gezonde verjaardag toe. 

 

 

5e Emma’s Lentetoer. 
 

Op zondag 22 april 2012 wordt de 5e editie van 

Emma's Lentetoer gereden; een fietstocht voor het 

goede doel voor jong en oud, toerfietsers en 

recreanten. 

Emma's Lentetoer wordt georganiseerd door de 

ToerFietsClub Weesp. 

 

Het doel is zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te 

fietsen voor het Tom Voûte Fonds (voorheen de 

Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek SKK) 

van het Emma Kinderziekenhuis AMC. De opbrengst 

is bestemd voor onderzoek naar betere 

behandelmethoden voor kinderen met kanker en 

naar de mogelijke oorzaken van kinderkanker. Voor 

dit onderzoek is heel veel geld nodig. 

 

Iedereen die het onderzoek naar kinderkanker een 

warm hart toedraagt en zin heeft in een gezellige 

én sportieve prestatie kan meedoen. Door de 

Toerfietsclub Weesp zijn een drietal prachtige en 

veilige routes uitgezet door de Gooi- en 

Vechtstreek van 35, 70 of 100 km. 

 

De start is op zondag 22 april 2012 bij het clubhuis 

van de TFC Weesp aan de Papelaan 126, 1382 RP 

Weesp. 

 

De starttijden zijn als volgt: 

35 km. 9.00 - 10.30 uur 

70 km. 9.00 - 10.00 uur 

100 km. 9.00 - 9.30 uur. 

 

Van de verschillende routes zijn beschrijvingen  

beschikbaar. De 70 en 100 km. zijn bovendien met 

duidelijke pijlen aangegeven. 

 

Inschrijving voor deelname aan de fietstocht kost 

slechts € 7,50 per persoon. Er gaat € 5,- naar het  

Tom Voûte Fonds. We hopen natuurlijk dat 

deelnemers zich ook laten sponsoren door 

familieleden, collega's en vrienden. Je kunt je bij 

de start opgeven. Sponsorbijdragen kun je storten 

op giro 1918 van het Tom Voûte Fonds o.v.v. 

Emma's Lentetoer. 

 

Voor meer informatie over het onderzoek naar 

kanker bij kinderen:http://www.tomvoutefonds.nl 

 

http://www.tomvoutefonds.nl/
http://www.dehaanwielersport.nl/


PS, 

 

Op 20 mei is de Drie Provinciën 

tocht, dus hou deze datum vrij in 

je agenda. 

 

Voor details over de tochten en de 

starttijden zie: 

 

 http://www.tfcweesp.nl  

 

 

 NK Toerfietsen  
 

Op 25 augustus wordt het 

Nederlands Kampioenschap 

toerfietsen weer gehouden in 

Nunspeet. Afgelopen jaar heeft 

een team namens de vereniging 

meegedaan en dit jaar zouden we 

dat graag weer willen doen. Wie 

heeft er zin in een leuk dagje 

fietsen in een mooie omgeving? 

Voor meer info over het NK kijk op 

de website van de Volharding in  

 Nunspeet: 

 

http://www.tcdevolharding.nl/ 

of               

http://www.ntfu.nl/kalender/nktoe

rfietsen.aspx  

  
Geïnteresseerden kunnen zich 

opgeven bij de Secretaris. 

 

 
 

Kopij van de leden. 
 

De redactie roept de leden op om informatie of 

verslagen van tochten aan te leveren voor de 

Nieuwsbrief en /of de website. Op die manier kunnen 

we elkaar enthousiast maken voor het ondernemen 

van nieuwe tochten of ervaringen. 

 

U kunt uw informatie sturen naar de redactie:  

Jan Robben   Jan@robben.nu of  

Wim van der Spek   Wimspek@gmail.com 
 

 

 

Ledenvoordeel Birzman 
 

De NTFU heeft een overeenkomst afgesloten met 

de firma Birzman waar de vereniging ook een 

voordeel kan krijgen. Als leden iets bestellen 

krijgen NTFU leden 15 % korting en van elke 

aankoop gaat 5 %  naar de vereniging. 

Bij betaling vraagt men dan een kortingscode en 

dan moet je  als  code het TFC Weesp nummer 

107012 invullen.  

De korting wordt dan automatische verrekend.  

Ga voor bestellingen kijken bij: www.birzman.nl  
 

 

Verkiezing leukste sportvereniging 
van Weesp 

De zoektocht naar de Leukste Sportvereniging van 

de gemeente Weesp is vorige maand van start 

gegaan en de reacties op de verkiezing zijn erg 

enthousiast. De verkiezing is een mooie kans voor 

Toer Fiets Club Weesp om veel positieve publiciteit 

te verkrijgen! Vul de gegevens in op onderstaande 

site en we wachten de resultaten gewoon af. 

 
http://leukstesportvereniging.nl/weesp  
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