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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Nu de jaarvergadering op 28 februari alsnog heeft 

plaatsgevonden kunnen we gaan werken aan de 

Nieuwsbrief voor maart. De vergadering is vlot verlopen 

en met het zonnige weer in aantocht had iedereen er 

weer veel zin in om te gaan fietsen.  

Het Huishoudelijk reglement is nu ook goedgekeurd, dus 

we weten nu waar we op terug kunnen vallen als er 

onduidelijkheden zijn in de vereniging. Ook is Fred 

Wajon gekozen in het bestuur en hij zal de 

penningmeesterfunctie overnemen van Ferry Ortiz 

Aldana. Het bestuur bedankt hem voor alle tijd en kennis 

die hij in het bestuur heeft gestoken in de afgelopen 3 

jaar. Verderop in deze Nieuwsbrief stelt de nieuwe 

penningmeester zich voor aan de leden, die niet op de 

vergadering aanwezig waren.  

Ook hebben we een oproep gedaan aan ALLE leden om 

mee te helpen met de activiteiten die we als vereniging 

organiseren. Mogelijk wordt u komend jaar gebeld met 

het verzoek om een of meer keren te helpen binnen onze 

vereniging. Wij rekenen op U. 

 

Wim van der Spek, Secretaris 

 
 

Verjaardagen maart 
 

15 maart  Robert Bosma         

17 maart  Meinte Ringia        

23 maart  Berend Thiescheffer       

26 maart  Alien Jansen         

28 maart  Ria Bosma 

30 maart  Sjoerd Bosma   

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve  en 

gezonde verjaardag toe. 

 

 

Verslag jaarvergadering 28 februari 
 

Het verslag van de jaarvergadering met alle besluiten 

vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Als er vragen 

of onduidelijkheden zijn, laat het dan weten bij mij 

via de mail. 

  

Wim van der Spek

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl/
http://www.boretti.com/
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Openingsrit 17 maart 

 
Beste fietsvrienden en -vriendinnen, 

 

Op zondag 17 maart openen wij bij 

TFC Weesp het toerfietsseizoen. Er 

zijn afstanden van 35, 50 en 75 km. 

 

De 50 km route is geheel vernieuwd, 

gaat naar Eemnes voor de koffie. 

 

De 75 km gaat tot Kortenhoef met 

de 50 km mee, daarna de oude 

route naar Soest voor de koffie en op 

de terugweg langs Eemnes. 

 

De 35 km gaat tot Kortenhoef met 

de 50 km mee en via Nederhorst den 

Berg weer naar huis. De start is bij 

ons clubhuis, Papelaan 126, 1382RP 

Weesp, waar we vooraf beginnen 

met een gezellig bakkie koffie. 

 

Vertrektijden en inschrijfgeld: 

35 km 10.00 uur euro 4,00 

50 km 10.00 uur euro 4,00 

75 km 10.00 uur euro 4,00 

 

Leden van de NTFU krijgen altijd 1 

euro korting. Tot slot: de 50 en 75 

km is achter voorrijders, de 35 km 

rijdt op routebeschrijving. 

 

GPS: op onze site staan de routes 

klaar voor download. 

Tot zondag 17 maart!  

 

Jan Robben 

De Nieuwe Penningmeester. 
 

Beste clubleden, 

 

Op de jaarvergadering van 28 februari jl. heb ik de taken 

van Ferry als penningmeester overgenomen. Voor 

degenen die niet op deze vergadering aanwezig waren, 

vind ik het wel zo netjes mij via deze nieuwsbrief even 

aan jullie voor te stellen. Ik ben Fred Wajon, getrouwd 

en vader van twee kinderen (33 en 30). Ik woon in 

Weesp en ik ben pas 1 jaar lid van de club. 
 
In augustus van dit jaar hoop ik de pensioengerechtigde 

leeftijd te bereiken. Na 44 dienstjaren overkwam mij het 

toch dat ik begin vorig jaar werkloos werd. Ik ben 

voornamelijk werkzaam geweest in het personenvervoer. 

De meest arbeidsintensieve periode was de tijd dat ik 

bedrijfsleider was van een taxibedrijf dat zich 

specialiseerde in directievervoer. 
 
Tijd om te fietsen had ik niet. Op een gegeven moment 

was ik die lange werkdagen zo zat, dat ik toen de tot nu 

toe belangrijkste beslissing in mijn leven heb genomen: 

ik nam ontslag en ben als rijinstructeur aan de slag 

gegaan in Amsterdam. Ook dit beroep snoepte veel vrije 

tijd op. Toen de kinderen het huis uitgingen, hebben we 

onze eengezinswoning verruild voor een appartement. 

Zodoende kon ik parttime gaan werken en dat heb ik 

drie jaar bij diverse werkgevers gedaan. Tot begin vorig 

jaar dus. Ik hoefde niet meer te solliciteren en ik ben 

vrijwilligerswerk gaan doen. Momenteel organiseer ik 

uitstapjes voor bewoners van het verzorgingshuis 

Oversingel in Weesp. Elke vrijdag pak ik de rolstoelbus 

en ga ik met een groepje oudjes op stap en laat ik ze de 

mooiste plekjes zien. 
 
Toen ik parttime ging werken, kreeg ik tijd vrij om de 

fiets weer te pakken. Ik maak meestal tochtjes van 60 

tot 120 km met een rustig tempo tussen 28 en 32 km 

per uur. Om de conditie op peil te houden doe ik  

wekelijks aan spinning bij Fitnesscentrum Weesp (nu 

tijdelijk stopgezet wegens gezondheids-problemen). 

En vorig jaar ben ik dus lid geworden van de TFC 

Weesp. Naast het fietsen heb ik ook als hobby een 

modelspoorbaan (schaal N). 
 
Op de nieuwjaarsreceptie hoorde ik dat het bestuur 

op zoek was naar een nieuwe penningmeester. Gezien 

het feit dat ik nu tijd over heb, heb ik me hiervoor 

beschikbaar gesteld. Tijdens de jaarvergadering ben 

ik officieel de nieuwe penningmeester geworden.  
 
Ik wens iedereen een fantastisch fietsjaar toe.  

 

Fred Wajon 
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Opening sterritseizoen 2013 
 
Maandag 4 maart was het dan weer 

zover, en het was een stralende 

voorjaarsdag. Een strakblauwe 

hemel en een heerlijk schijnende 

zon. Nadat wij de hele winter binnen 

hadden gefietst met spinning was 

het nu tijd om naar buiten te gaan. 

De fietsen konden weer van stal 

worden gehaald. 
 
Rond elf uur vertrokken wij vanuit 

Almere naar het clubgebouw in 

Weesp. Toen wij daar arriveerden 

was het goed te merken dat het 

mooi weer was want het was er een 

drukte van belang. Er waren totaal 

35 personen dus dat mag je wel een 

goede start van het jaar noemen. 

Het was weer als vanouds en het 

lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, 

maar dat is het natuurlijk niet. 
 
Paula weer achter de bar en dat 

terwijl ze net met haar been in het 

gips had gezeten. Geweldig dat ze zo 

voor de club in de weer is. 

En Arie als vanouds achter de tafel 

om te stempelen. Egbert v.d. Heide 

viel het eerste uur in omdat Arie 

andere verplichtingen had.

Ook het bestuur was goed vertegenwoordigd, want naast 

de secretaris was ook onze nieuwe penningmeester Fred 

Wajon aanwezig. Iedereen had weer een hoop bij te 

praten. Dat heb je natuurlijk als je elkaar zolang niet 

hebt gezien. 
 
Voor een van onze trouwe sterritrijder Henk de Vos was 

er een kaart waar we allemaal onze handtekening op 

hebben gezet. Hij is door ziekte opgenomen in een 

verpleeghuis en is helaas uitgefietst. Al met al was het 

een goede start van het sterritten seizoen en hopelijk 

blijft dat zo. 

 

Riek van der Spek. 

 

 

 
 

Alpe d'Huzes juni 2013 
 

Het is juni van 2011en ik zit met mijn vrouw op de bank 

te kijken naar de actie voor het KWF op de Alp d’huez. 

Nu kom ik bijna jaarlijks op deze Hollandse berg 

(voorheen) in mijn zomervakantie dus ken ik de klim 

goed en de streek natuurlijk ook. 
 
Ik zeg tegen mijn vrouw dat het mij geweldig lijkt om is 

deel te nemen aan deze geweldige actie. Juni 2012, 

wederom zit ik op de bank weer te genieten van de 

geweldige beelden en natuurlijk de inspanning van de 

deelnemers aan deze actie. Ik zeg tegen mijn vrouw, 

wordt het niet is tijd dat we nu echt in schrijven voor 

deze actie. 
 
De volgende dag na een uitruk bij de brandweer 

spreek ik Nico Dalmulder, ik ga al jaren naar Bourg 

d'Oisans met hem om te fietsen. Ik begin het gesprek 

over de actie van het KWF en Nico vertelt dat hij het 

ook gezien had en graag ook is zou deel nemen. We 

spreken af om een en ander eens te informeren en te 

kijken hoe we mee kunnen doen in 2013. Het is 

augustus 2012, we zijn in Hilversum bij de regionale 

brandweer voor een oefening en vernemen dat de 

regionale brandweer het plan heeft om met twee 

teams van 8 personen deel te nemen aan de Alp 

d’Huzes actie in juni 2013. We hebben bij een van de 

heren die de organisatie wil gaan trekken aan 

gegeven dat wij graag mee willen naar Frankrijk in 

juni 2013. 
 
In oktober krijgen we bericht dat de teams zijn 

ingeschreven en dat wij ons persoonlijk kunnen 

inschrijven. We worden ingedeeld in het team 

Brandweer Gooi en Vechtstreek. 
 
Nico laat er geen gras over groeien en gaat meteen 

aan de gang om een locatie te vinden om met onze 

vrouwen naar Bourg d'Oisans te gaan in de week van 

5 en 6 juni wand dan word er gefietst op de Alp voor 

het KWF. We hebben een bungalow gevonden aan de 

voet van de berg, mooier kan het niet. 
 
Het is december 2012 we worden regelmatig door de 

organisatie van de Alp d’Huzes op de hoogte 

gehouden van alles wat er gebeuren moet om 

daadwerkelijk aan de actie deel te mogen nemen. 

Ook komen we regelmatig in de regio bij de 

brandweer bij elkaar om dingen te bespreken zoals 

actie en andere te regelen zaken. Dan wordt ons 

gevraagd of wij nog mensen weten die mee willen, zo 

kunnen we een reserve lijst maken. Het zou zonde 

zijn als er een lege plaats zou ontstaan. Nu had ik van 

Peter Duijnmaijer gehoord dat hij ook graag zou 

http://www.dehaanwielersport.nl/


Nieuwsbrief TFC Weesp  - 4 - maart 2013 

willen meedoen. Ik heb hem meteen 

op de lijst laten zetten en direct 

bleek dat hij ook mee kon. 
 
We gaan dus nu al met 3 leden van 

de TFC Weesp naar de Alpen om 

mee te doen aan de Alp d’Huzes. We 

zijn alle drie ingeschreven, nu nog 

even een gezondheid keuring 

ondergaan en als laatste het 

benodigde geld proberen te binnen 

te halen. 
 
En daar zit nu net de moeilijkheid. 

We moeten per persoon 2500 euro 

binnen halen anders kan je niet deel 

nemen. Daarom de oproep aan leden 

van TFC Weesp om ons te steunen, 

sommige hebben inmiddels daar al 

actie op ondernomen en steunen 

ons. 

Maar we zijn er nog niet dus wil u 

ons steunen dan zijn daar twee 

mogelijkheden voor. Op de dagen 

dat er een tocht is staat er in het 

clubhuis een bus waar u in kan 

doneren. 

Op de maandag staat er een bus 

voor Duchenne heroes dat heb ik 

met Jan de Wee afgesproken. Maar u 

kan ook doneren via de website van 

Alp d’Huzes. 
 
http://deelnemers.opgevenisgeenopt

ie.nl 
 
Schrijf in het hokje “zoeken” de 

naam van de persoon die u wilt 

sponsoren, en door lezen komt u er 

vanzelf. U kan betalen met iDEAL of 

via een factuur. Mocht u problemen 

ondervinden dan kan u ons altijd bellen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nico, Peter en Roland. 

 

 
 
 

Bestellen nieuwe kleding 
 

Leden die voor het komende  seizoen nieuwe kleding 

willen aanschaffen kunnen contact opnemen met Dirk 

Lodder op tel. 035 6852982, na 19.00 uur. Op 17 maart 

is Dirk ook aanwezig in het clubgebouw en kan de 

kleding eventueel gepast worden. 

 

 
Het verhaal van de ECHO, ook op de fiets. 

   
Een man en een zoon fietsen in de bergen.  

Plotseling valt de jongen en omdat hij een scherpe pijn 

voelt roept hij: “Ahhhh”. Verrast hoort hij een stem 

vanuit de bergen die “Ahhhh” roept.  

Vol nieuwsgierigheid roept hij : Wie ben jij? , maar het 

enige antwoord dat hij terugkrijgt is : “Wie ben jij”?   

Hij wordt kwaad en hij roept: “Je bent een lafaard!” 

waarop de stem antwoordt: “Je bent een lafaard!” . 
 
Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: 

“Papa, wat gebeurt hier?”. De man antwoordt: ”Zoon, 

let op!” en hij roept vervolgens: “Ik bewonder jou!”. 

De stem antwoordt: “Ik bewonder jou!”. De vader 

roept: ” Jij bent prachtig!”  en de stem antwoordt: “Jij 

bent prachtig”. 
 
De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet 

wat er aan de hand is. Daarop legt de vader uit: De 

mensen noemen dit de ECHO, maar in feite is dit het 

LEVEN! 
 
Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnen 

brengt. Het leven is een spiegel van JOUW 

handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer 

liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer 

vriendelijkheid. Als je begrip en respect wenst, geef 

dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en 

respectvol met je omgaan, geef dan geduld en 

respect!  
 
Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons 

leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij erin 

brengt, het is geen toeval, maar een spiegel van jouw 

eigen handelingen, ook op de fiets. 

 

De Secretaris 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/Defaultad62013.aspx

