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Voorwoord
Laten we als eerste even stilstaan, bij het overlijden van Jan Smit, Wilhelmina-lid vanaf
oktober 2014. Jan fietste lange tijd bij de toeristen en later bij de recreanten. We wensen
Jet Dreesen veel sterkte met het plotseling weg vallen van Jan.

2022
50 jaar Toerclub Wilhelmina. De corona maatregelen zijn
versoepeld. Het lijkt erop dat we, na twee jaar eindelijk weer
een “normaal seizoen” gaan hebben. Waarschijnlijk is er
iedereen ook al weer aan toe. Dit geeft toch, naast de
feestdag, gepland op 26 juni, een extra tintje aan ons
jubileum.
De voorjaarsvergadering is geweest, de kalenders zijn klaar,
de boekjes uitgedeeld, de fiets heeft de winterbeurt gehad en
staat te trappelen om weer van stal gehaald te worden.
Het bestuur wenst iedereen, met of zonder fietsen, een
goede tijd toe en we hopen jullie zeker te ontmoeten bij één
van onze tochten.

Overlijden Jan Smit
Lieve mensen,
Héél hartelijk dank voor alle blijken van
medeleven naar aanleiding van het overlijden
van Jan.
Het heeft me goed gedaan! Zoveel mensen die
ieder op hun eigen manier contact met Jan
hebben gehad.
Jan was een bijzonder lieve man, knap, ijdel,
aardig, gevoelig, graag goed gekleed, altijd een
luisterend oor, invoelend, niet altijd kort van
stof, een denker en een perfectionist.
Deze eigenschappen heb ik op de een of
andere manier allemaal voorbij zien komen in
jullie kaartjes, telefoontjes of gesprekken.
Dankjewel!
Ik ga hem ontzettend missen,
Jet Dreesen.

Huldiging jubilarissen
Tijdens de ledenvergadering zijn de jubilarissen van 2022 gehuldigd. Jack van der Heijden voor zijn 40jarig jubileum en Wim Habraken, John Malipaard, Adriaan Umans, Paula Lukken voor hun 25-jarig
jubileum als lid van onze club. Nogmaals allen gefeliciteerd voor het bereiken deze mijlpaal.

Openingstocht
Op zondag 13 maart zal het seizoen weer geopend worden met een rit met gezamenlijke pauzeplaats
bij Kruidenlucht in Casteren. Hopelijk is het mooi weer, zodat we met een groot aantal leden onze eerste
rit van ons jubileum jaar kunnen rijden.

Vrijwilligers gevraagd
Ondanks dat wij een groot aantal mensen hebben, die bereid zijn zich voor de vereniging in te zetten,
worden we ook ouder en dus zijn we altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om uit te pijlen, pijlen
op te halen, de pauzeplaatsen te bezetten enz. enz. Wil je je hiervoor aanmelden, kun je dit kenbaar
maken bij het bestuur, alvast bedankt. Ook de 4-daagse is altijd op zoek naar mensen die hand- en
spandiensten willen verrichten

Jubileum feestdag, vaartocht naar de 2e Maasvlakte
Bezoek het nieuwste stukje Nederland vanaf het water, Europa's grootste havengebied!
Feestprogramma:
Datum :ZONDAG 26 JUNI 2022
Inschepen : Lage Zwaluwe, Zilvermeeuwsteigers.
Ontschepen : Lage Zwaluwe, Zilvermeeuwsteigers.
Betreft : 50 jarig jubileum TC Wilhelmina
Route : 2e Maasvlakte

PROGRAMMA
09.15 uur : Inschepen aan boord van één van onze

schepen.
: Wanneer iedereen aanwezig worden de trossen
los gegooid.
09.30 uur : Gasten worden ontvangen met koffie en

gesorteerd gebak.
: Tijdens het borrel uurtje worden drankjes, 2
inclusief, naar keuze geserveerd.
13.30 uur : vanuit onze kombuis serveren we een luxe lunch
15.00 uur : Onze gastvrije bediening verzorgt een heerlijk borrel hapje.
18.00 uur : We meren weer aan, in een rustige sfeer wordt overgegaan tot ontschepen.
De partners van de leden zijn natuurlijk ook welkom en kunnen mee voor de prijs van € 35,-.

De vaarroute:
Lage Zwaluwe - Dordtse Kil - Oude Maas - Hartelkanaal uitgebreid 2e Maasvlakte - Nieuwe Waterweg - Centrum
Rotterdam – Noord - Dordrecht - Lage Zwaluwe

Inschrijven:
Stuur voor 15 mei een e-mail naar
“secretariaat@TCWilhelmina.nl”

Tweedaagse Randonneurs
De randonneurs hebben, na onderling overleg, besloten om de tweedaagse te laten doorgaan. De rit
wordt georganiseerd door Martien en Charles. Ze hebben een nieuwe rit naar Zuid Limburg in elkaar
gezet. Er wordt overnacht in een hotel in Slenaken. Inschrijven kan niet meer, alle beschikbare kamers
zijn al vol.

Tweedaagse Recreanten
De tweedaagse voor de recreanten is op 14 en 15 mei. Deze wordt door
Adriaan en Sandra georganiseerd. We overnachten in een Hostel waar we
enkel tweepersoonskamers hebben gereserveerd. Graag zo spoedig
mogelijk doorgeven als je mee wil. De kosten zijn € 75,Daar er geen chauffeur is, zal het deze keer zonder volgwagen zijn. De bagage zal gebracht en gehaald
worden door William, maar hij fungeert niet als volgwagen.

Veilig fietsen
Dit is vooral rekening houden met elkaar en het andere verkeer, dus:
•


•
•


•






wordt er als groep gereden, dan samen uit, samen thuis
de voorrijders waarschuwen de fietsers in de groep en andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
als iemand het tempo niet aan kan, houden de voorrijders hier rekening mee, de betreffende
persoon kan op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast
wordt er altijd met de handen op of bij de remmen gereden
niet tijdens het fietsen, achterom kijkend een gesprek voeren
nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
is het niet de bedoeling onder het fietsen te bellen (of andere apparatuur) te bedienen
wees alert en blijf geconcentreerd
zorg dat je persoonlijke gegevens (identificatie) bij je draagt, denk ook aan een telefoonnummer wie
te waarschuwen bij een noodgeval
bij pech (bv lek) wordt er naar een veilige plek gereden. Ga, indien mogelijk, van de weg of fietspad
af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie
de tochten zijn geen wedstrijden (denk ook aan andere weggebruikers)
bij twijfel over de te volgen richting, fiets rustig rechtdoor (indien mogelijk)
zorg dat je fiets goed onderhouden is, denk hierbij aan goede remmen en banden.

Meer weten over veilig fietsen, neem dan een kijkje op de NTFU site:
https://www.ntfu.nl/kenniscentrum/veilig-fietsen

Voordelen lidmaatschap NTFU

Regelmatig wordt ons gevraagd naar de voordelen om lid te zijn van de NTFU. Lidmaatschap van de
NTFU heeft zowel voordelen voor de leden als voor de club en de bestuursleden. Ook is in onze statuten
vermeld, dat wij als vereniging deel uit dienen te maken van de NTFU. Je kunt hier alles over vinden op
de website van de NTFU: https://www.ntfu.nl/lidworden
Hierbij een aantal voordelen op rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietsverzekering: leden zijn verzekerd tegen schade aan de fiets bij een ongeval.
Ongevallenverzekering: leden zijn verzekerd tijdens een toertocht via een ongevallenverzekering.
Aansprakelijkheidsverzekering. De vereniging is WA verzekerd bij alle activiteiten in het kader van
de wielersport, zoals clubritten, trainingen, clinics en tochten.
Tijdens organisatie van een tocht zijn de vereniging en vrijwilligers verzekerd voor schade aan
derden in het kader van wettelijke aansprakelijkheid.
Vrijwilligersverzekering: vrijwilligers zijn tijdens hun taak verzekerd voor materiële schade en voor
eventueel door een ongeval invaliditeit of overlijden.
Stallingsverzekering bij een bewaakte fietsenstalling.
De vereniging wordt door de NTFU geïnformeerd als er wettelijke aanpassingen zijn, zoals b.v. de
bestuursaansprakelijkheid, AVG, inschrijven, UBO register KvK.
Mogelijkheid voor bestuursaansprakelijkheidsverzekering, waardoor bestuur niet hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kan worden. Wij hebben deze afgesloten voor het bestuur.
NTFU geeft korting op toertochten.
Extra promotie vrije tochten door plaatsing op NTFU-kalender.
In onze eigen statuten staat dat we onder de vlag van de NTFU opereren, bij wijziging moeten de
statuten bij de notaris aangepast worden.

Hallo Beste Wilhelminaleden,
Na een uitstel van twee jaar gaat het op 8 en 9 april 2022 dan toch echt gebeuren, we gaan “Het
dagboek van Anne Frank” ten tonele brengen in theater de Schalm in Veldhoven. Dit geweldige
indrukwekkende verhaal behoeft geen uitleg. We hebben dit toneelstuk al twee keer meer gespeeld,
12 en 22 jaar geleden, meer dan 15000 mensen hebben onze voorstellingen bezocht, nog steeds wordt
er over gesproken hoe mooi dit was!
Johan Sanders en zijn vriendin Charlotte van Wuijtswinkel (ons nieuwe Wilhelminalid) spelen in deze
voorstelling mee. Dus wie gaat mee om deze geweldige productie te bekijken, wij gaan met
Wilhelmina op zaterdag 9 april, aanvang 20:15 uur, de kaarten kosten maar 15 euro per stuk. Geef je
op bij Tinus Vogels, tel 06-55362880
Hopelijk tot in de Schalm.
Groetjes, Tinus, Johan en Charlotte

Datums om alvast in je agenda zetten
Zondag 13 maart 2022
Zondag 8 mei 2022
Zondag 26 juni 2022
Zondag 3 juli 2022
26 t/m 29 juli 2022

Start nieuwe seizoen
Voorjaarstocht / Heuveltjestocht
https://www.fietssport.nl/toertochten/53569
Jubileum feestdag
Boottocht naar de Maasvlakte
Bert Oosterbosch Classic
https://www.fietssport.nl/toertochten/53597
Fiets-4-daagse
https://www.fietssport.nl/toertochten/53648

Shirts
De bestelde shirts zijn geleverd. Deze kunnen op gehaald worden bij Twee wielercentrum
Heerings.

Te koop
Ridley Cyclocross fiets
Carbon Frame en vork.
Wielen set: Mavic
Prijs: € 375.
Interesse: 06 206 183 83
Henny Lukken

NTFU ritten 2022

Louis Kuijken
Sterkenburg 616.
5653 NP Eindhoven
Tel : 06-51857919
E-Mail : Genderbeemd@cs.com

