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Nieuwsbrief 
Maart 2021 

Woord van de voorzitter  

Beste Wilhelmina-leden  

 

Het coronavirus laat al een heel jaar lang ons 

normale leven uit de rails lopen. De impact op 

de samenleving en economie is daarbij zo 

groot, dat terugblikken naar betere tijden wat 

onwerkelijk aanvoelt. We praten erover, 

vinden er iets van, hebben er een mening 

over en juist dat maakt het moeilijk om de 

juiste beslissingen te nemen.  Het coronavirus 

laat niemand meer los. In het bedwingen van het coronavirus staat één ding centraal: 

Veiligheid voor de Mensheid. Die veiligheid maakt dat we onze vrijheid nog steeds moeten 

inperken,  

zowel jong als oud. 

Voorlopig kunnen we daardoor nog steeds geen groepstochten organiseren. Het is 

afwachten tot de Overheid het sein op groen zet. We kijken allemaal reikhalzend uit naar dat 

moment. 

Door het niet kunnen laten doorgaan van de nieuwjaarsreceptie en de voorjaarsvergadering 

hebben we ook geen kans gehad om de jubilarissen van het afgelopen jaar in het zonnetje te 

zetten voor hun 25 / 40 jarig lidmaatschap. Wij, als bestuur, zoeken nog naar een geschikt 

moment om jullie in de “spotlights”  te kunnen zetten en de gouden speld op te spelden.



  
 

 

 

   

 

De jubilarissen zijn:  

40 jarig jubileum 

 Arie van der Hulst, lid vanaf 1 april 1980 

 Gijs van Sprang, lid vanaf 1 januari 1981 

 René Lowis, lid vanaf 1 januari 1981 

 

25 jarig jubileum 

 Hans Hofman, lid vanaf 3 april 1995 

 

Van harte proficiat met dit jubileum  

Rest mij nog, mede namens het bestuur, U en de Uwen prettige paasdagen toe te wensen. Blijf gezond 

en denk aan alle mensen om ons heen. Na regen komt er weer zonneschijn. 

Christ Trommar 
voorzitter  



  
 

 

 

   

 

 

Voorjaarsvergadering 

De voorjaarsvergadering, gepland op 23 februari is niet door kunnen gaan. Wanneer deze wel door kan 

gaan is op dit moment onduidelijk. Het bestuur vindt het wel belangrijk om de boeken te laten 

controleren. Jet Dreesen zal de kascommissie (digitaal) uitnodigen voor de controle van de boeken. Het 

resultaat hopen we te kunnen melden op een nieuwe voorjaarsvergadering en anders zullen we dit via 

een nieuwe nieuwsbrief mededelen. 

Tweedaagse Randonneurs, Recreanten en Toeristen 

gaat niet door!! 

Ondanks goede hoop, eind vorig jaar, dat we in maart weer zouden kunnen starten met fietsen en we 

in mei / juni onze tweedaagse ritten zouden kunnen organiseren, zien we nu dat het toch allemaal 

anders loopt. Het bestuur is dan ook van mening dat we ook dit jaar onze tweedaagse niet door moeten 

laten gaan.  

 



  
 

 

 

   

 

De kalender 2021 

De kalender voor 2021 lag klaar. De kalendercommissies hebben hun best gedaan om een kalender te 

maken met mooie ritten. Na een jaar met weinig fietsen in groep, hadden ze er weer zin in, om in maart 

te kunnen beginnen. Helaas, de lockdown, noodzaakt ons om straks als we weer kunnen fietsen een 

nieuwe kalender te maken. Als er zicht is op versoepeling en we weer als groep mogen fietsen zullen we 

de kalender aanpassen aan de nieuwe situatie en dan verspreiden onder de leden. 

De kalendercommissies worden gevormd door: 

 Randonneurs:  Martien Hendriks, Louis de Waal en Charles Ramaekers 

 Toeristen:  Bert Oosterloo, Peter Slootmans 

 Recreanten:  Hennie Lukken, Mariet van der Heijden en Tinus Vogels  

 Groep 60:  Adriaan Umans 

Ledenpassen en NTFU Kalenders  

De NTFU Ledenpassen worden niet meer jaarlijks vernieuwd. Gooi deze dus 

niet weg. Een nieuwe NTFU pas kost € 5,-. De NTFU kalender wordt elk 

kwartaal in het “fietssport” magazine opgenomen en wordt via de post, naar 

de leden verstuurd.  

 

 

 

 

Datums om alvast in je agenda zetten 

 

Zondag ? ????? 2021   Start nieuwe seizoen 

Maandag 24 mei 2021  TC Wilhelmina Pinkster Classic 

27 t/m 30 juli 2021   Fiets-4-daagse 

Zondag 15 augustus 2021  Bert Oosterbosch Classic 

 

NTFU ritten 2021 

Ook hier hebben we last van de lockdowns. De voorjaarstocht hebben we afgelast en hoe het verder 

moet met de andere NTFU tochten is nog onbekend. Voorlopig blijven de Pinkstertocht en de Bert 

Oosterboschtocht aangehouden. 



  
 

 

 

   

 

 



  
 

 

 

   

 

  



  
 

 

 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 

Louis Kuijken 

Sterkenburg 616. 

5653 NP  Eindhoven 

Tel : 06-51857919 

E-Mail : Genderbeemd@cs.com 
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