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Beste leden, 

 
Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen 

onze gezondheid. Het stelt ons allemaal bloot aan 

nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die we zo goed 

als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bie-

den. In deze tijden ga je steeds meer beseffen dat 

de normaalste dingen de normaalste dingen niet 

meer zijn. En bijvoorbeeld sportief met elkaar op 

de racefiets erop uit trekken en gezellig napraten 

met een drankje er helaas voorlopig niet in zal zit-

ten. En ga je er toch graag even op uit met de race-

fiets train niet te intensief en bij voorkeur 

#RIDESOLO! 

Ik wil jullie allemaal het allerbeste en een goede 

gezondheid toewensen.  

Steun elkaar waar mogelijk in deze ongrijpbare 

tijd. 

 
Groeten van jullie voorzitter, 

Dirck van der Linden 
 
Tijdens de ALV van 28 januari 2020 zijn de twee 
jubilarissen Leo Vissers: 40 jaar en Frans Vervest : 
25 jaar  in het zonnetje gezet.  



 
Leo Vissers. 
 
Ons eerste lid en ERELID,  die wij mogen feli-
citeren met zijn 40 jarig jubileum!  
Leo, lid vanaf 1980: dus vanaf de oprichting 
van de WTC present. Ik heb zelfs uit betrouw-
bare bron gehoord dat je samen met Anton 
van Sleuwen de 1e volgauto gefinancierd 
hebt. Van 1980 tot en met 1998 maakte je 
deel uit van het bestuur als penningmeester. 
Hierna heb je tot en met 2018 de kleine kas 
beheerd wat je met uiterste precisie deed. Je 
laat nog steeds je gezicht zien bij de diverse 
activiteiten van onze club en steekt als nodig 
ook een helpende hand toe. 
 
Je fietsprestaties waren er ook, zoals in 1989,  
toen je de lange zware rit Trondheim-Oslo uit-
gereden hebt. Tot 2014 heb je nog regelmatig 
meegereden in de C-groep en nu ga je nog 
steeds met een kleine groep gezellig en spor-
tief met de racefiets op uit. 
 
We hebben als bestuur een nieuw aandenken 
voor dit bijzondere jubileum in het leven ge-
roepen. Jij bent de eerst aan wie ik dit mag 
overhandigen! 
Leo, van harte gefeliciteerd met je 40 jarig 
lidmaatschap, bedankt voor je inzet en we 
hopen je nog jaren te zien genieten van onze 
fietsclub. 
 
Het aandenken: “De Knoest” was tijdens de 
ALV nog niet voorhanden. 
Hiernaast een foto daarvan. 
 
Dirck zal er voor zorgen dat deze bij Leo 
komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Frans Vervest. 

Frans:                                                  

volgens de ledenlijst ben je lid  van           

01-01-1995, een goed voornemen op 

Nieuwjaarsdag zo blijkt. Vanuit Veghel kom 

je al 25 jaar de ritten van WTC Zijtaart mee 

fietsen. Het jaar daarop had je ook je vrouw 

zover dat ze meeging en inmiddels is ook je 

dochter weer lid van onze fietsclub. Voor zo-

ver ik het terug kan zien, heb je tot en met 

2012 in de B-groep en daarna in de C-groep 

gereden.  

Van 1999 tot en met 2007 heb je ook deel 

uitgemaakt van het bestuur van WTC Zij-

taart als penningmeester. En daarna nog 

steeds betrokken als vrijwilliger bij de ver-

schillende activiteiten van de club. 

Frans, van harte gefeliciteerd met je 25-

jarig lidmaatschap en bedankt voor je inzet. 

En we wensen je nog vele jaren fietsplezier 

bij onze gezellige club.  

Als aandenken mag ik jou dit inmiddels be-

kende “25 tands” aandenken overhandigen. 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur: 

24 maart hebben we als bestuur, i.v.m. het 

coronavirus, vergaderd via Skype. Je bent 

nooit te oud om te leren! 

Besluiten: 

De notulen van de ALV worden per e-mail 

verstuurd; 

Tot 1 juni geen clubritten: bij starten zal de 

secretaris een e-mail sturen; 

Klaver van 19 april gaat niet door; 

Jeugd fietscross gaat niet door; 

Dirck zal contact opnemen met Miriam wat 

betreft ZBM; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsrit van 18 oktober gaat vooralsnog 

door, daarna met een gezellig samenzijn af-

sluiten; 

De feestavond wordt verplaatst naar 14 no-

vember 2020. 

Er zijn kaartjes gestuurd naar:                                       

- Bert Hoedemakers,                                  

- Jo v.d. Rijdt,                                           

- Ties Verhagen. 

 

De pen. 

In een eerdere Nieuwsbrief is “De Pen” ge-

gaan naar Eddy v.d. Tillaart. In verband met 

persoonlijke omstandigheden heeft Eddy la-

ten weten dat hij nu niet weet wanneer hij 

het zal opsturen. 

 

Agenda. 

In deze onzekere tijden wordt er ook geen 

agenda geplaatst. 

 

Als bestuur zijn we weer een ervaring rijker 

met een bestuursvergadering via Skype.  

We moeten het met zijn allen doen. Houd je 

aan de regels en hopen dat we gezond blij-

ven.                                                      

Onze gedachten gaan uit naar de leden, van 

wie directe familieleden en/of kennissen ge-

troffen zijn door het coronavirus. Wij wen-

sen hen veel sterkte. 

 

 

 

 


