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Gezocht: Nieuwe voorzitter voor TCAV

Mededelingen van het bestuur
Contributie.
Van de meeste leden is de contributie via automatische incasso geïnd. Dankzij de machtiging was het
incasseren van de contributie een half uur werk. Hartelijk dank aan de leden die een machtiging hebben
ondertekend. Misschien een aansporing voor de leden die dat nog niet hebben gedaan?

Als u geen machtiging heeft gegeven kunt u de contributie betalen door het voor u geldende bedrag
over te boeken naar bankrekening NL87RABO0376423285 ten name van TOERCLUB ALCMARIA
VICTRIX te Alkmaar, onder vermelding van “contributie 2015”. Donateurs kunnen hun donatie van € 10.overboeken naar de zelfde bankrekening, onder vermelding van “donatie 2015”.
Namens het bestuur - Willem de Vroomen

Aankondiging TCAV collentocht 2015.
Beste clubleden.
In juli 2015 gaan we met TCAV heerlijk in de bergen fietsen. De voorlopige planning is zaterdag 4 juli 2015
vertrek naar Frankrijk, maandag 13 juli 2015 gaan we weer terug naar Nederland.
Het ligt in de bedoeling om elke dag een paar prachtige Alpen collen te beklimmen. Aan het eind van de
week rijden we dan een aansprekende cyclotocht. De TCAV collentochten 2015 staat open voor alle leden
van TCAV. In beginsel is het maximum aantal personen dat kan inschrijven 14 personen. Dus indien u
interesse heeft in de TCAV collentochten 2015 meldt u zich dan snel aan via het inschrijfformulier.
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Dames / Heren,
Na het succes van vorig jaar willen we weer met een groep van een M/V of 12 er drie dagen op uit het betreft
geen clubrit, het idee is laatst ontstaan tijdens een zaterdagochtend rit omdat de datum van de eigenlijke
driedaagse veranderd is en op losse schroeven staat ?
In eerste instantie hebben we de deelnemers van vorig jaar gelegenheid gegeven om zich aan te melden daar
er een paar zijn die verhinderd zijn, zijn er nog een paar plaatsen over, dus lijkt je wat na de korte
opsomming hieronder meld je dan spoedig aan dit ivm hoteloptie benodigde kamers de kosten zullen zo
tussen de 210 en 220 euro bedragen.
Wat krijgen jullie daarvoor terug:
vertrek Vrijdag 28 augustus Alkmaar - Apeldoorn circa 150 km,
Zondag retour via andere route ook circa 150 km
op de zaterdag route naar omgeving Holterberg zo tussen de 150 en 175 km met onderweg op alle drie dagen
koffie met appelpunt en drie keer een lunch en in het hotel twee x ontbijt en twee x een diner( lopend buffet)
transport bagage en eventuele kosten onderweg bv pontjes.
Vriendelijke Groet Hans
PS. het tempo zal iets lager zijn dan van de B groep.

Opmerking op bovenstaande namens het bestuur.
Het is heel jammer dat in dit geval Hans Bos een driedaagse gaat organiseren, voor een beperkt aantal
deelnemers, precies een week eerder als aangegeven in ons toer programma.
Op de onlangs gehouden leden vergadering is er over gesproken en heeft het bestuur zijn excuses gemaakt,
over het feit dat in de bijeenkomst van de toer commissie, inderdaad de 3-daagse een week eerder voorlopig
stond gepland 28, 29 en 30 augustus 2015.
(Dit is het woord van Hans Bos tegen die van mij dat de 3-daagse 28, 29en 30 stond gepland. Ik heb
hem daar verder nooit over gehoord tot de ALV. Helaas is er toen van de vergadering geen verslag
gemaakt en heeft Hans ook niet aangegeven dat het een week eerder moest zijn.
Waarom dus 4, 5 en 6 september, dit zijn al hele oude afspraken die in het verleden zijn gemaakt dat
de 3-daagse altijd in het eerste weekend van september wordt gehouden. Dit is iets wat Hans Bos ook
duidelijk weet)
Nu wordt de driedaagse definitief gehouden op 4 ,5 en 6 september 2015.
Daar het bestuur van deze datum is uitgegaan is er een samenwerkings verband opgestart met de toer club
UWTC en Kennemerland T.C. om gezamenlijk het “rondje Stelling” te organiseren
Waarom een week later dit komt omdat Alcmaria Victrix een uitgepeilde toertocht organiseert, in
samenwerking met fietsclub uit Uithoorn de Rondje stelling Amsterdam.
Wij willen daar graag onze medewerking aan geven ook omdat de ringdijk tocht niet meer gehouden wordt.
En wij hiermee een kans krijgen om een tocht van naam te organiseren met hopelijk veel fietsers buiten onze
regio. U begrijpt initiatieven van leden moedigen wij aan, maar op deze manier, het toer programma te
beïnvloeden is op zijn zacht gezegd niet netjes.
Wij verwachten dat jullie dit standpunt begrijpen en niet ingaan op deze oproep.
De officiele 3-daagse komt hiermee ook heel erg in gevaar.
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Prijslijst Clubkleding Toerclub Almaria Victrix seizoen 2015

Artikelcode
1100.03-E
L
P
5020.26-M
5500.26-MM
5120.26-M
5600.26-MM
5180.36-SM
5680.36-SM
2120,05
2360,83
2680.75-M
3200,83
5280,3
5780,3
6
9001.3-S
9101.3-S

Omschrijving

Materiaal

Prijs incl.
btw
Shirt korte mouw, korte rits
Coolmax Extreme € 40,00
Meerprijs lange rits
YKK
€ 3,65
Rits in achterzak
YKK
€ 2,50
Koersbroek met netbretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
Powerlycra
€ 57,00
Koersbroek zonder bretels, zeem HT090, Manchet met Silicone Grip
Powerlycra
€ 52,00
3/4 Koersbroek met netbretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
Powerlycra
€ 65,00
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
Powerlycra
€ 60,00
3/4 Koersbroek met roubaix bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip Roubaix
€ 65,00
3/4 Koersbroek zonder bretels,zeem HT090-5, Manchet met siliconegrip
Roubaix
€ 60,00
Herftsjas, niet winddicht
PicoWinter
€ 51,00
WinterJack winddicht
NoWind Light
€ 81,50
Winterjack winddicht, manchet met duimstukken
Softshell
€ 98,00
light/Roubaix
Windbreaker (Bodywarmer)
Sushi/Net
€ 36,50
Lange Winterbroek zonder zeem
Roubaix
€ 46,00
Lange Winterbroek zonder bretels, zonder zeem
Roubaix
€ 42,00
HT090-5 zeem in Winterbroek
HT090-5
€ 6,50
Armstukken Zwart met siliconegrip
Roubaix
€ 19,50
Beenstukken Zwart met siliconegrip
Roubaix
€ 23,00

Prijzen zijn gebaseerd op 3 bestelmomenten per jaar met een staffel van 10 stuks.
Losse bestellingen zijn mogelijk maar geeft een opslag van 10 euro incl BTW per artikel.
(Niet van toepassing op arm en beenstukken, deze zijn altijd op voorraad)
Op vertoon van lidmaatschap Alcmaria Victrix altijd 20% korting in de showroom op de
artikelen van GripGrap (handschoenen, overschoenen etc.)
en F-Lite (technische onderkleding). Voor productinfo zie sportsweardegroot.nl
Contactgegevens: Sportswear De Groot Schuit 16D 1724 BD Oudkarspel
www.sportsweardegroot.nl – info@sportsweardegroot.nl
Tel. 0226-750810 of 06-27621924

Lente-toertocht za. 28 maart a.s. vertrek 09.00 uur
We hebben bovengenoemde tocht toch maar weer eens van een “nieuw jasje”
voorzien; alleen afstand blijft hetzelfde nl. ongeveer 90/95 km.
In een grote lijnen is onderstaande beschrijving een voorproefje van de tocht.
T.w.; start Wielerbaan – ri Bergermeer – naar NH-kanaal – 2 X over een vlotbrug (hopelijk is de 2e niet
kapot) –ri Bergen – ri Schoorl en daar langs de natuur – IJsbaan (v/d fam. De Maaré) – Witte kerkje Groet –
Hargen a/Zee – Schoorl a/Zee - Bergen a/Zee – Zeeweg terug n/Egmond a/d Hoef – Bakkum – Castricum

Koffiestop bij Johanneshof
Verder – ri Limmen – Uitgeest - Akersloot – Krommenie(dijk) en een uitgebreid rondje Alkmaardermeer –
om via de Omval terug te keren naar deWielerbaan.
We hopen op mooi want er zal toch eens een dag komen met veel zonnig weer en met weinig wind; daar
hopen we dan maar op.
Wij zien u graag bij de start,
Groet, Karel de B en Robert B.
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NB; we hebben een verzoekschrift geschreven aan PWN om bij Egmond + `1800 m door
PWN-gebied te mogen rijden om lastige oversteken van de Herenweg aldaar te kunnen
mijden. De zaak is in behandeling.
Onze zaak is, dat wie er over een PWN-duinkaart beschikt, neem die dan a.u.b. mee!

Opgave Alkmaar – Hamburg 2016.
De internationale meerdaagse tocht zal in 2016 plaatsvinden van zaterdag 18 juni t/m zaterdag 25 juni 2016.
De tocht gaat ditmaal naar Hamburg. Totaal fietsen we 700 km. De langste routes zijn ca. 130 km. Er zijn
ook kortere routes. We hebben een prachtige route uitgezet door het Noordduitse platteland en langs de rivier
de Elbe, met veel groen en veel beschutting. We komen door het grootste fruitgebied van Europa, verstilde
dorpen, we bezichtigen de spectaculaire werf van de fa. Meyer in Papenburg en we hebben een
dagprogramma op de vrijdag om Hamburg, zowel stad, als havens te bezichtigen. Alle overnachtingen en
bezichtigingen zijn geregeld. We slapen uitsluitend in hotels.
Inschrijven kan alleen bij Anton en Yvonne van Nimwegen:
antonnimwegen@outlook.com
06 - 57328054
Bij hem kun je een deelnemersformulier opvragen en je gegevens invullen.
We begroten de deelnemersprijs op € 610,00 p.p. (Duitsland is door de invoering van het minimumloon
duurder geworden) Het kan na de verkenning blijken dat we iets lager komen te zitten. Dat hoor je in
september a.s. Pas dan gaat ook het echte betalen in. De deelnemersprijs is inclusief de overnachtingen,
koffie, lunch, diner, bezichtigingen en de retourreis per bus.
We rekenen dit jaar wel inschrijvingskosten van € 25,00 p.p. zodat ook de kosten van de voorverkenning
kunnen worden betaald. Uiteraard trekken we dat weer van de deelnemersprijs af. De eerste aanbetaling
volgt pas einde 2015, de tweede aanbetaling einde maart 2016.Het inschrijvings-bedrag moet worden
overgeboekt op rekening nummer 3764 23 285 t.n.v. penningmeester TC Alcmaria
Victrix.
Zodra het ingevulde deelnemersformulier en de aanbetaling is gedaan, ontvang je
de bevestiging van deelname. Geef je wel snel op, zodat we een goed overzicht
hebben van het aantal deelnemers en natuurlijk ook voor de hotelreserveringen die
we nu al moeten doen.
Namens de voorbereidingscommissie - Anjo Douma

Aanmelding Alkmaar – Hamburg
Deze internationale meerdaagse tocht zal in 2016 plaatsvinden van zaterdag 18 juni t/m zaterdag 25 juni
2016. Deze tocht gaat ditmaal naar Hamburg. Totaal gaan we 700 km fietsen. De langste routes zijn ca. 130
km, maar er zijn ook kortere routes. Ook deze keer is er weer een prachtige route uitgezet, we gaan door het
Noord-Duitse platteland, komen langs de rivier de Elbe met veel groen en veel beschutting. We gaan door
het grootste fruitgebied van Europa, passeren verstilde dorpen, bezichtigen de spectaculaire werf van de fa.
Meyer in Papenburg en we hebben een dagprogramma op de vrijdag rondom Hamburg. Zowel stad, als
havens gaan we bezichtigen. Alle overnachtingen en bezichtigen zijn geregeld. We slapen uitsluitend in
hotels.
Inschrijven kan alleen bij Anton en Yvonne van Nimwegen:
Bij voorkeur verzenden per email naar: a.nimwegen77@upcmail.nl
Indien geen email dan per post aan:
Anton van Nimwegen
Justus van Effenstraat 25
1813 KW ALKMAAR
072-5314013 / 06-57328054
Bij hem kun je ook een deelnemersformulier opvragen en je gegevens invullen.
We begroten de deelnemersprijs op € 610,00 p.p. (Duitsland is door de invoering van het minimumloon
duurder geworden). Het kan na de verkenning blijken dat we iets lager komen te zitten. Dat hoor je in
september a.s. Pas dan gaat ook het echte betalen in. De deelnemersprijs is inclusief de overnachtingen,
koffie, lunch, diner, bezichtigingen en de retourreis per bus.
We rekenen dit jaar wel inschrijvingskosten van € 25,00 p.p. zodat ook de kosten van de voorverkenning
kunnen worden betaald. Uiteraard trekken we dat weer van de deelnemersprijs af.
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Aanmelding meerdaagse tocht TC Alcmaria Victrix
: Alkmaar – Hamburg van 18 juni t/m 25 juni 2016

Betreft de tocht
Naam

:

Adres

:

Postcode :
Woonplaats

:

Telefoon en/of mobiel

:

Naam achterblijvers :
Telefoon achterblijvers
E mail

:

:

Paspoort nr.

:

ID nr.

:

:

Reisverzekering afgesloten*

: O JA

Annuleringsverzekering* : O JA

: O NEEN

: O NEEN

Inschrijvingskosten bedragen € 25,00 p.p. (deze dienen direct bij de inschrijving te worden voldaan!)

Op rekening van TC Alcmaria Victrix.:, IBAN: NL87 RABO 0376 4232 85 t.n.v. de
penningmeester
Onder vermelding van: T.b.v. Alkmaar- Hamburg
In te vullen door organisatie* : O JA

: O NEEN

De TC Alcmaria Victrix stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor welke aanspraken of claims
door derden en/of deelnemers dan ook, die direct of indirect voortvloeiend uit de organisatie van deze
meerdaagse tocht.
Deelnemer verklaart zich met de ondertekening van het deelnemersformulier akkoord met de
reisvoorwaarden.
Datum:
Handtekening:
Bij voorkeur verzenden per email naar: a.nimwegen77@upcmail.nl.
Indien geen email dan per post aan:
Anton van Nimwegen
Justus van Effenstraat 25
1813 KW ALKMAAR
*aankruisen wat van toepassing is
Bijlage: Clubregels en reisvoorwaarden meerdaagse tochten, het invullen van dit aanmeldingsformulier geeft
aan dat u kennis heeft genomen van de Clubregels en reisvoorwaarden!

Clubregels en reisvoorwaarden voor aanmelding en deelname aan meerdaagse tochten van de Toerclub
Alcmaria Victrix.
Over zekerheden, aansprakelijkheden, verzekeren, betalingen en deelname
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Achtergrond
De clubregels zijn opgesteld om betalingen, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden te beschrijven.
Deze clubregels vormen de feitelijke reisvoorwaarden, zodat zowel de club, de organiserende commissie, als
de deelnemers zelf, zo goed mogelijk beschermd zijn tegen eventuele aansprakelijkheden en de kosten van
annuleringen e.d.
De clubregels zijn gebaseerd op de ervaringen uit het verleden. Bovendien is er diep over nagedacht met
meerdere personen, is er informatie ingewonnen, bv. bij de ANVR en is de conclusie dat het niet anders dan
op deze manier voor iedereen goed te regelen is.
Verzekeren
Wij raden iedere deelnemer sterk aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De reissom is een te
groot bedrag om risico’s te nemen en bovendien ben je als deelnemer verzekerd tegen diefstal, ongelukken
en schade aan je spullen, maar ook tegen schade die je mogelijkerwijs aan derden of teamgenoten
veroorzaakt. (Je zult je maat zelf niet zomaar aanspreken, maar de verzekering van je maat doet dat vaak
wel)
Er zijn diverse reis- en annuleringsverzekeringen in omloop. Je kunt je tot 100% van de reissom verzekeren,
maar ook voor gedeeltelijke vergoedingen naar rato van het te betalen premiebedrag. Zorg er ook voor dat je
reisverzekering naadkoos aansluit op je ziektekostenverzekering. Let dus goed op!
Eigen verantwoordelijkheid
Iedere deelnemer is individueel verantwoordelijk voor zijn of haar deelname. De TC Alcmaria Victrix en de
organiserende commissie stelt zich niet aansprakelijk voor welke aanspraken dan ook. Op het
deelnameformulier leg je daarvoor een verklaring af. Het is dus belangrijk dat je dit risico verzekert. Doe je
dit niet, dan draai je zelf op voor de kosten. Het wordt niet als een verplichting opgelegd, maar is wel als een
dringend advies bedoeld.
Deelnemersvoorwaarden.
A. De organisatie c.q. commissie van meerdaagse tochten valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van Toerclub Alcmaria Victrix
B. Opgave kan alleen schriftelijk onder vermelding van naam, adres, woonplaats, paspoortnr., of nr. ID pas,
C. email adres en telefoon en wel/niet verzekert. Wij houden daar een lijst van bij, die wij gebruiken voor
de overnachtingadressen en voor correspondentie.
D. De opgaaf gaat altijd naar de voorbereidingscommissie. Met de deelnemers administratie wordt één
persoon belast. Je betaalt echter bij de penningmeester.
E. De deelname wordt bepaald aan de hand van de volgorde van binnenkomst. Degene die belast is met de
administratie houdt daarvan registratie.
F. Als je je hebt opgegeven dan ontvang je uiterlijk 6 maanden voor de start van de tocht (bij driedaagse) en
8 maanden voor de start van een internationale tocht) de factuur met daarop de eerste aanbetaling. De
betaling is het bewijs van definitieve deelname.
G. De eerste aanbetaling is het bedrag dat de organisatie kwijt is aan voorafgaande aan de tocht gemaakte
en te maken verplichtingen. (zoals kosten van de bus, de begeleidingsauto, verkenning etc.) Deze kosten
kunnen niet teruggevorderd worden als je onverwacht besluit van deelname af te zien. Wel kun je deze
kosten, inclusief het restant van de reissom voor de annuleringsverzekering in aanmerking laten komen.
H. De tweede aanbetaling wordt uiterlijk twee maanden voorafgaande aan de tocht van je gevraagd. Je
krijgt dan een factuur, die je ook kunt gebruiken als je voor annulering in aanmerking wilt komen.
I. Heb je één week voorafgaande aan de uiterste betalingstermijn nog niet voldaan dan krijg je een
herinnering. Je hebt dan nog één week om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Wordt dan nog niet
aan de verplichtingen voldaan, dan gaat je deelname over naar de eerstvolgende op de wachtlijst.
J. Alle betalingen worden verricht t.n.v. de penningmeester van de TC Alcmaria Victrix.
K. Als alles is betaald, is je deelname definitief. Het is dan ook niet meer mogelijk je deelnemersgeld terug
te vorderen van de Toerclub. Je moet dan een beroep doen op je reis/annuleringsverzekering.
L. De organisatie zal dan het te ontvangen deelnemersbijdragen gebruiken voor de aanbetalingen van de
reserveringen voor de diverse overnachtingen en/of andere voorafgaande aan de tocht noodzakelijke
uitgaven.
M. TC Alcmaria Victrix en de voorbereidende commissies verplichten zich bovenstaande deelname
voorwaarden bekend te maken binnen de club en de informatie aan te hechten aan het
aanmeldingsformulier.
Alkmaar, 21 maart 2015
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Seizoen 2014-2015 van start - Truus
De jaarvergadering is weer geweest. Na een zeer serieuze oproep van Rob, om nieuwe leden voor het bestuur
werd de vergadering gestart. Onze secretaris trad af en de voorzitter was vorig jaar al uit het bestuur gegaan.
Met het gevolg dat het nu een heel klein bestuurtje was geworden. Er was een grote opkomst ,dus hier
zouden natuurlijk wel een paar mensen opstaan op te gaan helpen besturen.
Rob vertelde dat als er nu vanavond geen uitbreiding zou komen, dat de club dan zo goed als zeker zou
moeten stoppen. In de pauze was er de firma Groot met nieuwe
clubkleding. Dat zag er allemaal prachtig uit.
Maar ja , wat moeten wij nu met nieuwe clubkleding als er geen club
meer is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De vergadering verder ging erg voorspoedig. Na de rondvraag was
het weer de beurt aan Rob om nogmaals om nieuwe leden te vragen
voor het bestuur. Nog steeds niet veel animo.
Totdat Anjo opstond, en vertelde dat hij wel wat mensen wilde
aansturen om samen een bestuur te vormen. Hij wilde van elke groep
minstens één fietser hebben. En waarachtig, er stonden verschillende
mensen op, die daar wel eens meer over wilde horen. Dus……. We
kunnen nu wel de nieuwe clubkleding gaan passen.
Afgelopen weekend was er weer de warming-up ronde.
Er kwamen 24 mensen op af. Ondanks de harde wind die er was. We zijn in twee groepen gaan fietsen en
spraken af bij Bianca. Die had natuurlijk de heerlijke appeltaarten alweer klaar staan. Bij onze aankomst
zat de snelle groep al aan de koffie. Wij konden zo aanschuiven. Na de koffie moesten we eerst even
wachten totdat Jaap zijn band had gewisseld. Stond lek. Al gauw nadat we weer op de fiets waren gestapt
was de band wéér lek. In de luwte ,in het zonnetje gewacht, totdat de mannen hem weer hadden verwisseld.
Via Heerhugowaard, Langedijk, keerden we weer richting Alkmaar. Sam en ik zijn bij het Geestmerambacht
afgehaakt.
De volgende morgen was er weer de eerste zondagploeg.
Helaas zonder onze Peter, Die liet ons in de steek. Maar Cor Breed was een waardige opvolger hoor. De
wind was op die dag ook nog stevig. Via Egmond zijn we naar Bakkum verder door naar Wijk aan Zee
gefietst. Daar was de koffie. En in die koffietent was het zo sterfens druk, met héél veel fietsers en nog
andere gasten ,zodat we de volgende keer maar naar een ander koffie adres moeten gaan. We werden daar op
de koffie getrakteerd door Cees Bleijendaal, aangezien die de vorige dag 40 jaar getrouwd was. Had van
moeder de vrouw geld mee gekregen om ons te trakteren.
Onze terugrit werd met een beetje grote lus weer terug gevoerd naar Alkmaar .In Alkmaar kreeg ik van Rob
de vraag of ik via de wielerbaan naar huis wilde fietsen, aangezien we een nieuw lid mee hadden. En die
moest bij de baan zijn auto weer opzoeken. Lekker voor het windje zijn Sam en ik daar vandaan weer naar
huis gefietst. De start van het nieuwe seizoen was weer goed. Het was weer heerlijk.
Hoop dat we met zijn allen weer een heerlijke zomer tegemoet gaan met heel veel fietsplezier.

Uit de dagboekpen van Piet Hein:

De 4e en laatste ATB-tocht van het seizoen 2014-2015 op 1 februari
Rond 6.15 uur opgestaan. Wat regenachtig en dreigende opvriesgladheid. Met spullen in de auto en m'n
ATBfiets (maar m'n helm vergeten....!) naar sportpaleis. Niet al teveel deelnemers, dat was al gauw
duidelijk. Bijna alle vaste clubleden, zowel binnen als buiten het sportpaleis, stonden weer keurig op hun
post. Vanuit de duinen belde Willem Tolman dat er op het fietspad op dat moment niet gefietst kon worden.
Glad!! Gelukkig markeerden Ruud Bakker en hij toen een alternatief routestukje.
Nog even wat spanning om de ketting om het hek bij de Egmondermeer. Om 9.15 uur besefte ik m'n helm
thuis gelaten te hebben.Toch het gered met de auto in een kwartierje heen en weer. Gladheid was praktisch
over toen Peter Rol en ik achterreden. 215 deelnemers slechts. Ondanks wat valpartijtjes hoefde de EHBOer
Jan Bernaarts tot m'n opluchting niet in aktie te komen. PH rond 12.30 uur moe terug bij sportpaleis (de jaren
beginnen te tellen?)
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Hoe verder met TCAV?
Aan het einde van de ALV besefte iedereen dat het voortbestaan van de Toerclub Alcmaria Victrix op het
spel stond doordat het bestuur steeds verder aan het afbrokkelen is.
O.l.v. Anjo stond toen een flink aantal mensen op waaronder ook veel oud-bestuursleden en die groep kwam
gisteravond 10 maart in het sportpaleis bij elkaar. Met wat appeltjes van Truus (de Maaré) verwerkt in een
taartje door mij kon iedere aanwezige z'n zegje doen. Anjo
verzamelde alle wensen en gaat ze uitwerken.
Zonder voltallig bestuur moeten alle leden toch op de
hoogte gesteld worden van de gewenste (richt)lijnen.
Naar voren kwam bijvoorbeeld (weer) de wens om
gezamenlijk te starten bij alle komende tochten. Weliswaar
in 2 of 3 snelheidsgroepen, maar toch onder de supervisie
van de tochteigenaar. Het overzetten van onze VTT's naar
GT's (GeplandeTochten= één starttijd) doet daarbij al een
duit in het zakje.
Over 2 weken komt de genoemde groep opnieuw bij elkaar.

Een oproep…!!! – Rene Kievit
De Stichting Het Vergeten Kind verdient het om gesteund te worden, dus besloot ik een eenmansactie op
touw te zetten met het doel geld in te zamelen voor dit nobele doel. Kan ik u als bedrijf vragen mij te helpen
door middel van sponsoring? Het is mijn doel om vele kilometers te fietsen met op mijn shirt (ter
beschikking gesteld door een Rijwielspecialist) de namen van mijn sponsors. De eerste 6 dagen van mijn
actie hebben al € 1.850,- bijeengebracht, maar het is niet genoeg. Er moet meer geld komen om de kinderen
te helpen. Kinderen moeten kind zijn. Kinderen moeten geen zorgen kennen van wereldformaat. Ze moeten
zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Gezond van lichaam én geest.
U kunt helpen, elke bijdrage is welkom, maar u hoeft zeker niet bescheiden te zijn.
https://www.justgiving.nl/fietsen-voor-het-het-vergeten-kind Vanaf mei t/m oktober zal ik ca. 26 toertochten
door Nederland, België en Luxemburg rijden. Dus het hele seizoen met uw naam op het shirt… Dat in
combinatie met het nobele doel, is toch ook een heel mooie reclame voor u en uw bedrijf!
Mail mij: Renekievit@quicknet.nl Met sportieve groet Rene Kievit (ooit zelf een
‘Vergeten Kind’) twitter @RenekievitRene Op facebook onder fietsen actie…
en in de groep “sponsoren” fietsenactie het vergeten kind.
33.000 kinderen van 0 tot 18 jaar verblijven in Nederlandse opvangcentra: op
advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst; verblijvend 24-uurs opvanglocaties,
dagcentra, met hun moeders in vrouwenopvang… (mede)slachtoffer van huiselijk
geweld. Deze kinderen kampen met ontwikkelingsachterstanden of
gedragsproblemen. Hoe is het mogelijk dat wij in Nederland een kind met een
gebroken been direct hulp bieden en behandelen, maar een kind met een gebroken ziel wegstoppen en
vergeten? Hoe kunnen wij verwachten dat een kind tot rust kan komen en zich sociaal emotioneel open stelt
als hij wordt opgevangen in een sobere ruimte? Zonder warmte, zonder afleiding, zonder uitzicht op
verbetering. Hoe moet een kind zijn trauma’s verwerken zonder pedagogische begeleiding? Hoe kun we
accepteren dat een kinderleven in Nederland geen eerlijke start krijgt?
HET DOEL Het Vergeten Kind wil zichzelf het liefst zo snel mogelijk overbodig maken. Dit is alleen
mogelijk als ieder kind in Nederland ook daadwerkelijk écht kind kan zijn. Ons doel is pas bereikt als ook de
vergeten kinderen een normaal leven kunnen leiden in een zorgeloze, veilige en vrolijke leefomgeving met
een dagbesteding die past bij hun leeftijd.
WAT WIJ DOEN Wij verbeteren de leef- en speelomgeving, zodat ze binnen de veilige muren van de
opvang kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Daarnaast organiseren wij activiteiten en evenementen die
deze kinderen weer even laten lachen en genieten.
NB: Lees meer op: http//www.hetvergetenkind.nl/nl/site/manifest
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Verjaardagen maart en april 2015
4 maart
8 maart
7 maart
10 maart
13 maart
19 maart
20 maart
24 maart

Danny Barbiers
M. Blaauw
Ruud Bakker
Jan Kuiper
Wim Westphal
Willem Leemburg
Cees Bleijendaal
Nico Kuilboer Jr.

3 april
5 april
5 april
5 april
6 april
6 april
9 april
9 april
9 april
10 april
13 april
18 april
22 april
25 april
28 april
29 april
29 april
29 april

Willem de Maaré
Cor Breed
Jan Karsten
Wim Tolman
Jack Narold
Rob Rijnsent
Piet Hein Horsten
Coby Tjipjes
Ton Vreeker
Bram Dieleman
Jacob Danzl
Bert Kramer
Marijke van Sluis – van Kleef
Sam Tesselaar
Cor Zuiderduin
Vok Bakker
Cees Jansen
Peter de Jong

Toerprogramma
DATUM
ZA 14
T
ZO 15
ZA 21
ZO 22
ZA 28
ZO 29

NAAM VAN DE TOCHT
AFSTAND
SOOR
CLUBTRAININGSTOERTJE
GT
NTB
DE ZONDAGPLOEG
GT
NTB
CLUBTRAININGSTOERTJE
NTB
GT
DE ZONDAGPLOEG
GT
NTB
LENTETOERTOCHT
GT
95 KM
DE ZONDAGPLOEG (zomertijd)
GT
NTB
(zomertijd)

Toerprogramma
DATUM
MA 06
ZA 11
ZO 12
ZO 13
ZA 18
ZO 19
ZA 25
ZO 26

Maart 2015
STARTTIJD
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Jack / Rob K.
Cees / Peter
Jan Dekker / Rob K.
Cees / Peter
Robert B / Karel de B
Cees / Peter

April 2015

NAAM VAN DE TOCHT
PAASHAASTOCHT
NOORDKOPTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
WEESPTOER (start G. Groteplein)
DE ZONDAGPLOEG
ORANJETOCHT
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND STARTTIJD
NTB
9.00
110 KM
8.30
NTB
9.00
NTB
9.00
140 KM
8.30
NTB
9.00
120 KM
8.30
NTB
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Rudi Twisk / Ruud B.
Cees / Peter
Cees / Peter
Klaas Roos / Rob K
Cees / Peter
Andre P. / Hans Bos
Cees / Peter
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Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we in 2015 al 30 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en
maak kennis met ons uitgebreide
assortiment!
Tot ziens in Petten
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”
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