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TERUGBLIK FIETSSEIZOEN 2022
Tour en Wielerclub De Maaspoort

BESTE FIETSVRIENDEN EN FIETSVRIENDINNEN

De start van het seizoen vond plaats op zondag 6 maart in de nieuwe tenues! Helaas mochten

Igor en ik zelf niet mee fietsen i.v.m. corona, maar dankzij het leuke idee van Rob zijn jullie toch

nog even bij ons langs gefietst en hebben we de nieuwe tenues kunnen bewonderen.

Achteraf vond ik het niet heel erg dat ik niet mee heb kunnen fietsen, want het was een koude

eerste rit had ik uit betrouwbare bronnen begrepen :)

Gelukkig kwam daar snel verandering in en hebben we de rest van het jaar gelukkig zonder veel

regen kunnen fietsen. Wat hebben we een zonnig seizoen gehad dit jaar! Heerlijk fietsweer! De

beentjes waren allemaal lekker gebruind.

Meestal is er met twee groepen gefietst, de A en B groep, een enkele keer ontstond er tijdens

het fietsen ook nog een C en één keer zelfs een D groep, maar later op het terras in Stevensweert

kwamen we gelukkig weer allemaal bij elkaar en genoten we nog van een lekkere kop koffie,

chocomel, cola of een speciaal biertje.

Het einde van fietsseizoen 2022 is alweer in zicht.
De laatste gezamenlijke clubrit komt er zondag aan. Hierna sluiten we het
seizoenjaar af bij het Aod Kloaster met soep, broodjes en wat lekkers te drinken.
Zoals jullie weten houdt deze voorzitter niet van speeches, maar ik wil jullie via deze
weg wel graag even meenemen in een terugblik op het seizoen. 



De ladies ride op de dinsdagavond was wekelijks goed vertegenwoordigd en erg gezellig. Helaas

hebben we Annet dit jaar moeten missen, maar dat was met een hele goede reden. Ze is bevallen

van een prachtige dochter Eva. Komend seizoen hopen we dat ze weer gezellig met ons mee fietst

en dat we samen met de andere dames het kopwerk op de dinsdag kunnen voortzetten en de

heren uit de wind kunnen houden :)

Op een aantal zondagsritten zijn we om 8:00 uur vertrokken en hebben we wat langere tochten

gemaakt. We zijn naar Val Dieu, Helenaveen, Zuid-Limburg en Duitsland gefietst. Dit was een

goed idee van Wouter en Thijs en is zeker voor herhaling vatbaar komend seizoen.

Bij de B groep waren ze dit jaar ook steeds met een leuke groep en hebben ze ook fijne ritjes

gemaakt. Bert Steuten stond steeds weer aan de start, ondanks zijn klachten. Gelukkig werd er

goed op hem gelet door de andere heren en zijn ze bij hem gebleven als het wat minder goed

ging. Ook daar gaat het om bij onze vereniging: zowel op als naast de fiets wordt een helpende

hand geboden. 

Ons lid uit het verre Amerika, Hans Heijmans is door corona twee jaar niet naar Nederland

kunnen komen, maar gelukkig stond hij in mei dit jaar weer aan de start en heeft hij ook hier de

“Hills of Terror” mogen beklimmen. :) Hopelijk kan Hans in 2023 weer naar Nederland vliegen om

met ons mee te fietsen.

Gelukkig hebben we kunnen fietsen zonder kleerscheuren en blijven we goed opletten in het

verkeer. Alleen Emiel heeft dit jaar twee keer pech onderweg gehad helaas. De eerste botsing viel

achteraf voor hem gelukkig nog mee, maar de val tijdens zijn fietsvakantie was van serieuze

aard en daardoor heeft hij een aantal weken niet kunnen fietsen. 

Ook John van Ool niet te vergeten, die we helaas wegens lichamelijke klachten een aantal weken

hebben moeten missen. Gelukkig gaat hij nu weer als een speer (... op de fiets). 

De fotoshoot heeft op zondag 10 juli plaatsgevonden. Gelukkig waren de weergoden ons die

zondag goed gezind. Wat zijn we toch gezegend met zoveel knappe fotomodellen in de club! De

foto’s zijn alweer goed gelukt dankzij Rudy Klinkers die altijd voor ons klaar staat om foto’s te

maken en dit ook weer super heeft gedaan!

De foto’s staan inmiddels op onze eigen website die door Wim elke keer weer goed wordt

bijgehouden en wordt voorzien van nieuwe info: www.twcdemaaspoort.nl

Neem een kijkje op de vernieuwde website van de club: 
                          www.twcdemaaspoort.nl



                 
                              Sportieve groet,   Marlie Vleeshouwers

We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen dit seizoen! Frank en Harry hebben zich
aangemeld en hebben een aantal weken mee kunnen fietsen als aspirant lid. Volgens mij is het
goed bevallen en laat ik zondag weten of ze door de ballotage commissie zijn gekomen :)

Het fietsweekend hebben we dit jaar gevierd in Eersel. De heenweg was wat minder fijn. 
De hele weg heen regen regen en nog een regen. Het water stond ons in de schoenen, maar dat
mocht de pret niet drukken. We hebben een heel fijn weekend gehad samen. Goed gegeten en
gedronken, veel gelachen en gedanst, de een wat beter geslapen dan de ander :) en twee
verdwaalde heren die zich in de kamer vergist hadden maakten het tot een geslaagd weekend.

Het bestuur heeft ook een paar keer vergaderd dit jaar en we zijn blij dat Jos is toegetreden
als algemeen bestuurslid. Helaas heeft Dennis ons laten weten dat hij zijn taak als
penningmeester wil neerleggen en zullen we op zoek moeten gaan naar een vervanger. Dennis,
hartelijk dank voor je betrokkenheid bij de club! Bij deze wil ik ook alle bestuursleden danken
voor hun inzet en bijdrage het afgelopen seizoen. Iedere voorzitter kan zich zo'n bestuursleden
alleen maar wensen!

Tot slot wil ik namens het bestuur en de gehele club Henk Joosten een hart onder de riem
steken. Een doorzetter op en naast de fiets. Henk, veel sterkte en kracht in de strijd die je
momenteel aan het leveren bent. We denken aan je!

 

 

Volgend jaar een nieuw seizoen, het seizoen waarin de club en een aantal leden hun 25 jarig
jubileum vieren. Dat is toch geweldig!

Ik hoop van harte dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen zien tijdens de start in
maart en ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit fijne fietsseizoen.


