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Voorwoord van de Secretaris 
 

TFC Weesp steeds meer in beweging  

 

Zoals de voorzitter Jan Calis in de laatste 

Nieuwsbrief al schreef zijn we druk bezig met 

de voorbereidingen voor 2016. De nieuwe 

Toerkalender is bijna klaar en die bevat een 

paar leuke aanpassingen. Zodra hij klaar is 

zullen we hem rondsturen.  

Jan is druk met het schrijven van het 

Beleidsplan 2016-2018 waardoor ik dit 

voorwoord voor mijn rekening neem. Zoals 

aangegeven zijn we als bestuur bezig om vorm 

te geven aan het beleid voor de komende 

jaren. 

 

Daarbij zijn een positieve uitstraling, sociale 

verbondenheid, meer leden én vrijwilligers en 

begeleiding en opleiding belangrijke 

speerpunten. Er is ook een stappenplan 

gemaakt omdat we niet alles in korte tijd 

kunnen realiseren. 

 

In de Najaarsledenvergadering die gepland 

staat op 2 december wordt dan vastgesteld 

welke actieplannen we hiervoor gaan uitvoeren 

etc. 

 

We zien je dan ook graag in het clubgebouw op 

11 november en 2 december! 

 

Wim van der Spek, Secretaris 

 

 

 

Verjaardagen  

Oktober / november  
 

   

 2  okt   Roland Geldorp 

 5  okt.  Jan Koper 

 29 nov. Petra Lam 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve 

en gezonde verjaardag toe.  

(al is het voor Roland en Jan wel wat laat!)

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl/
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Wielerlezing De Trui van de 

Renner in clubgebouw op 

11 november om 20.00 uur 

Het bestuur nodigt iedereen die van fietsen 

houdt uit voor een leuke lezing en wielerquiz op 

woensdag 11 november in het clubgebouw in 

Weesp.  

Dit doen we om in de wintermaanden gezellig 

bij elkaar te zijn aan de hand van een 

interessant fietsthema en ook wielerliefhebbers 

buiten de vereniging kennis te laten maken met 

de activiteiten die we als TFC Weesp 

organiseren.  

Schrijver John van Ierland zal aan de hand van 

zijn wielerboek ‘De Trui van de Renner’ een 

inspirerende lezing geven over de wondere 

wereld van het wielrennen. Middels originele en 

unieke koerstruien uit de privécollectie van 

verzamelaar en wielerfotograaf Henk Theuns 

worden achtergronden van successen en 

nederlagen van de renners die in deze truien 

reden belicht. Voor deze gelegenheid zal het 

clubgebouw ook sfeervol worden aangekleed 

met zo’n 70 bijzondere koerstruien. Naast de 

lezing is er een wielerquiz waarbij ook een 

aantal leuke prijzen te verdienen is.  

John van Ierland is storyteller, schrijver en 

geeft lezingen. De basis van zijn verhalen is de 

fiets, zijn grootste hobby. Zijn woorden zijn die 

van een man met passie en vertellen over 

heroïsche koersen, tactieken, te slechten 

stijgingspercentages, 

gestoken tandwielen, bergen van wind, macht, 

kracht, moraal en overwinningen. Kortom, 

pakkende verhalen die beklijven en die lezers 

en luisteraars al vaak op het puntje van de 

stoel hebben gebracht. 

De toegangsprijs is 5 euro. Voor leden van 

TFC Weesp is de lezing gratis. 

In verband met het aantal beschikbare plaatsen 

graag van te voren opgeven via public-

relations@tfcweesp.nl. 

“Woordmagie” 

“Fietsen is mijn grote hobby en dat combineer 

ik graag met mijn passie: verslag doen van een 

heroïsche koers, van tactiek, te slechten 

stijgingspercentages, gestoken tandwielen, 

bergen van wind, macht, kracht, moraal en 

overwinningen. Woorden die mijn leven kleuren 

en me vaak naar de pen of microfoon doen 

pakken om lezers en luisteraars te verblijden 

met beschrijvingen van pakkende verhalen die 

in nauwe verbinding staan met het volkse 

leven." 

 
 

Ledenvergadering op 
2 december 

 

Reserveer 2 december alvast in je agenda voor 

de komende ledenvergadering. Op die 

vergadering willen we het Beleidsplan 2016-

2018 en de begroting 2016 bespreken en met 

elkaar vaststellen.  

 

We hebben nogal wat in gedachten voor de 

komende jaren.  

Het is dus zeker de moeite waard om daarbij 

aanwezig te zijn. 

 

Eind november volgt nog een uitnodiging met 

de agenda. 

 

Wim van der Spek 
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