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Voorwoord van de Secretaris 

 

Beste leden, 

 

Hierbij alweer de laatste Nieuwsbrief van 2014. 

 

Helaas hebben we te maken met tegenslag en 

moeten we op 20 november met elkaar 

bespreken hoe we de toekomst van TFC Weesp 

in gaan vullen. We hebben dan minstens 2 

leden nodig die het bestuur compleet kunnen 

maken en we moeten discussiëren over de 

toekomst van de vereniging en hoe we de 

plannen met elkaar kunnen realiseren. 

Als u vooraf ideeën of plannen wilt bespreken 

met het bestuur dan zijn we beschikbaar. De 

telefoonnummers vindt u op de website. 

 

Ik reken ook op Uw aller aanwezigheid op 20 

november zodat we gezamenlijk de juiste 

keuzes kunnen maken. 

  

 

Wim van der Spek 

secretaris. 

 

 

 
 

Verjaardagen nov. / dec. 
 

  3 nov. Jaap Kruijswijk 

22 nov. Riet Kruijswijk 

29 nov.   Petra Lam 

  2 dec. Margot Tijnagel 

  5 dec. Ralph Odijk 

11 dec. Hans Kuijl 

11 dec.   Harold Prakken 

12 dec. Femke Bosma 

16 dec. Cor Veltman  

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe.

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


Nieuwsbrief TFC Weesp  - 2 - november / december 2014 

Ziekenboeg 

Voor zover bekend bij mij hebben we op dit 

moment 2 leden in de ziekenboeg doordat ze 

gevallen zijn bij het fietsen. 

Dit zijn Riek van der Spek en Mark Zwart. 

Beiden zijn wel weer mobiel maar met de 

nodige breuken, blauwe plekken en 

spierblessures zijn er wel de lastige 

ongemakken. 

 

Wij wensen ze een spoedig herstel. 

 

  

 

 

 

Toerkalender 2015 

 
De toercommissie heeft in goed overleg weer 

een mooi programma voor het komend jaar 

vastgesteld. Dit resulteert in het volgende 

plan: 

15 maart Openingstocht 

19 april Emma's Lentetoer 

31 mei Triangel Weesp-Uithoorn-Sloten 

14 juni Edwin van der Sar Heuveltocht 

12 juli Rond het Markermeer of 

Oostvaarderplassen 

15, 16 aug. Drie Provinciëntocht 

29 aug. NK toerfietsen 

13 sept. Beemster rondrit of 

Waterlandtocht 

11 okt. Sluitingstocht 

 

De Emma's Lentetocht en de Edwin van der Sar 

Heuveltocht zijn evenals in 2014 weer voor het 

goede doel. 

Noteer deze data alvast in uw agenda voor 

2015, zodat u deze dagen vrij kunt houden 

voor een mooie toertocht bij uw eigen 

vereniging.

Tacxen in het clubgebouw 

 

Ons voorstel om in de wintermaanden met een 

groepje de conditie op peil te houden in het 

clubgebouw met Tacxen heeft onvoldoende 

positieve reacties opgeleverd. 

 

Het bestuur heeft besloten om deze plannen te 

schrappen. 

 

 

 

4 januari Nieuwjaarsreceptie 

 

Het lijkt nog ver weg maar op 4 januari hebben 

we het clubhuis alvast gereserveerd voor onze 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Het is een goed moment om elkaar te zien en 

bij te praten over de plannen voor het nieuwe 

fietsjaar. 

 

Een uitnodiging volgt nog.
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Sterritseizoen met 

Chili con carne 

Op 27 oktober is het sterritseizoen afgesloten 

met een superdrukke opkomst. Het was weer 

heel gezellig, wat wij hebben kunnen 

constateren bij ons chili con carne feest voor 

de groep sterritrijders van de Toerfietsclub 

Weesp. 

Zondag waren de voorbereidingen voor deze 

maaltijd gestart. Gehakt -paprika -uien - wortel 

en een hele hoop chili kruiden. 

Maandagmorgen 09.00 uur werden de platen 

van het inductiekooktoestel hoog ingeschakeld 

en er werden 5 pannen met de bruine bonen 

aan de pruttel gebracht. 

Intussen werd de gamel met gehakt en de 

groente door Arie Kroonenburg met een 

enorme spatel tot een mooie egale saus bereid. 

Zie foto. 

Toen werden de 

bruine bonen 

toegevoegd zodat 

alleen al van de geur, 

het water in de mond 

liep.

Om half elf kwamen de eerste gasten het 

clubhuis binnen en om twaalf uur zat het 

clubhuis helemaal afgenokt. Het is bijna niet te 

geloven maar er zaten 62 sterritrijders, met of 

zonder echtgenote. 

  

Een dikke pluim voor Paula en Arie!!! 

Iedereen had volgens mij het ontbijt laten 

staan. Volle borden chili con carne gingen over 

de bar en sommigen lieten hun bordje voor de 

2e keer vullen. Het was super gezellig. De 

gastvrouw Paula werd op deze sluitingsdag 

eens flink in de bloemetjes gezet en kreeg een 

schitterende envelop, bijeen gebracht door de 

sterritrijders als blijk van waardering voor haar 

perfecte bediening in 2014. 

De foto's geven een mooi beeld van de sfeer op 

deze mooie dag. Wij hopen dat ook in 2015 

weer een volle maandag weer ons deel zal zijn. 

Wij blijven in elk geval stinkend ons best doen 

om de Toerfietsclub Weesp in de picture te 

houden. 

Jan de Wee.  

 


