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Beste leden.

Planning 2021.
Nederland blijft tot en met ten minste 2
Het coronavirus blijft ons nog steeds meer
maart in lockdown. Niet alleen de horeca,
raken dan ons lief is.
maar ook winkels, zoals fietsenzaken moeEen korte terugblik: vanaf 2 juni 2020 zijn
de clubritten weer opgestart en hebben we ten hun deuren sluiten. De beperkingen binin kleinere groepen weer kunnen fietsen. De nen de sport blijven ook van kracht. Tijdens
pauzeplaatsen werden zo gekozen, dat vol- de lockdown mag je fietsen: alleen of als
doende afstand kon worden gehouden op de duo. Uiteraard geldt nog steeds: houd 1,5
meter afstand tot elkaar en anderen.
terrassen. We respecteerden dan ook de
Wat betreft het fietsprogramma 2021 houkeuze van onze leden of ze in clubverband
den we de kalender van 2020 aan. We zougingen fietsen of nog steeds solo.
den eigenlijk tochten van andere clubs gaan
Na een zorgvuldige afweging hebben we,
bezoeken. Gezien de onzekerheid rondom
als bestuur, het besluit moeten nemen de
corona vullen we deze data op met eigen
sluitingsrit en de sluitingsmiddag niet te
tochten.
kunnen organiseren zoals we voorgaande
jaren gewend waren. Jammer maar helaas.. De kalender start half maart: we kijken dan
wat de geldende regels zijn: (NTFU advies).
Ook de VTT, die in november op het proDan maken we, i.s.m. Johnny v.d. Sanden
gramma stond, kon helaas ook niet dooren André van Zutphen, de kalender opengaan.
baar voor de leden.
Mutaties ledenbestand.
De Klaver van Brabant, welke gepland
staat op 18 april 2021 gaat niet door. Dit
Gestopt:
wordt met Marco Breedveld kort gesloten.
- Marieke Hoekstra;
René zal bij de NTFU de tocht annuleren.
- Rija de Klein: blijft bijzonder lid;
- Maria Hazelberg;
Maar daarbij
- Geert Meijer: verhuizing;
hoopt het bestuur van WTC Zijtaart dat jul- Piet Kreeft
lie gezond zijn en blijven. Dat jullie nog
even kunnen wachten op het vaccin en verSponsoren.
volgens op de
Dirck v.d. Linden zal de facturen bij sponso- start van de clubren rondbrengen met “uitleg en praatje” en activiteiten.
vervolgens vragen of ze vrijwillig willen
sponsoren in 2021.

Algemene Leden Vergadering.
Veel verenigingen willen aan de slag met het
voorbereiden van hun ALV. Volgens de wet
moet er tenminste één keer per jaar een ALV
gehouden worden. Vanwege het coronavirus
en de beperkende maatregelen blijft het een
vraag hoe dit te organiseren. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van
onze vereniging te borgen. Jullie begrijpen
dat wij in deze tijden van de coronacrisis en
de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden de algemene ledenvergadering, die we normaal in februari houden,
geen doorgang kunnen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op donderdag
11 maart 2021 om 19.00 uur via Teams.
Er moet altijd een fysieke vergadering plaatsvinden. Het bestuur vergadert dan, volgens
de richtlijnen van het RIVM, op het Zwijsen
College in Veghel.
Verdere info en agenda via onze secretaris
René Looman.

Sinds die tijd heb ik ook al direct te maken
met Covid-19 op mijn werk. Het voelde en
voelt niet fijn om dan met een groep(je) mee
te fietsen. Je weet niet of je positief bent en
ik ben veelvuldig in (weliswaar beschermd)
contact met positieve Covid patiënten.
Daarbij horen (met alle respect) verscheidene
van jullie toch tot de risico groepen. Dit heeft
me doen besluiten voorlopig niet mee te rijden. Het was wel jammer, in een groep fietsen blijft toch altijd veel leuker en gezelliger.
Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor
de gezelligheid de afgelopen jaren. De leuke,
mooie en voor mij (bijna altijd) nieuwe tochten (zelfs al deed ik ze een 2e seizoen nog
eens, waren ze vaak weer nieuw...). De gezelligheid tijdens de zaterdag, zondag en
woensdagtochten met koffie en een biertje
erna, het fietsweekend etc. Kortom ik heb genoten van het met jullie te fietsen, en het
maakte het fietsen een stuk aangenamer. Het
ga jullie goed en hou de goede spirit en de
sprint erin. Ik kom op zondag in betere tijden
nog wel eens een biertje drinken.

Jubileumjaar.
De feestavond, die gepland stond op 14 november, kon ook niet doorgaan.
We hebben bij Frank Kleijngeld nu 27 november 2021 onder voorbehoud vast gelegd. Hopelijk is het virus dan zover onder controle.
Het fietsweekend Leuven staat vooralsnog gepland op 17, 18 en 19 september 2021.

Beste WTC clubleden,
Helaas moet ik melden dat ik stop als lid van
de fietsclub. Dit niet omdat het niet meer bevalt, maar omdat ik ga verhuizen naar Oss.
De afstand wordt dan te groot en ga ik een
clubje zoeken in Oss of omstreken. Misschien
zien we elkaar dan weer eens op zondag tijdens het fietsen in de verschillende groepen
van Oss en Zijtaart.
Ik had het afscheid liever gedaan met
een biertje bij zaal Kleingeld na een laatste
tocht, maar helaas laat de tijd dit nu niet toe.
Jullie hebben misschien ook gemerkt dat ik al
lange tijd niet meer meegefietst heb. Dit eigenlijk al vanaf de 1e Coronagolf.

Groeten Geert Meijer

De Pen.

Piet Kreeft

Dank je Eddy voor het doorgeven van ‘De
Hij had nog zoveel plannen.
Hij wilde nog zoveel doen, maar hij overleed
pen’. Als ik dit schrijf is het bijna kerst dus
op 27 januari 2021.
alle tijd om iets in het ‘Verzetje’ te schrijven.
Ik ben Willy Barten en ben bijna 40 jaar lid
van onze mooie club W.T.C. Samen met Ans
heb ik 1 zoon en 1 dochter en 6 kleinkinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar.
Jarenlang heb ik bij Heijmans gewerkt als
kraanmachinist maar sinds juli 2020 mag ik
genieten van mijn pensioen.
Een jaar geleden had ik me mijn pensioen
heel anders voorgesteld dan zoals het nu is
gelopen. Ik dacht namelijk lekker te gaan
fietsen op zondag én dan ook op woensdag.
Heerlijk om dan ook aan te kunnen sluiten.
Ook speel ik nog in een dertien koppige
band met repertoire uit de jaren 60-70. Verder begeleid ik op toetsen het koor Vivace
waarmee ik wekelijks repeteerde. Van verveling zou dus geen sprake zijn…. Helaas
liep het voor ons allemaal anders. Er wordt
weinig gefietst met de club, geen band- en
koorrepetities. Zelf pak ik met grote regelmaat nog de fiets en Ans gaat ook vaak gezellig mee. Toch mis ik wel het bakkie koffie,
de gezelligheid en de buurt van alle gezellige clubgenoten.
Ik hoop van harte dat we volgend jaar weer
op de ‘normale’ manier lekker samen onze
tochtjes kunnen gaan fietsen en onze hobby’s uit kunnen oefenen. Uiteraard in goede
gezondheid!
Ik hoop dat 2021 ons weer een heleboel
fietsplezier gaat brengen!
aan Rolf Poelstra

Piet heeft op latere leeftijd bewust het wielrennen als sport gekozen, omdat hij na diverse lichamelijke klachten wilde werken
aan een andere levensstijl. Het fietsen bij
onze club heeft hem erg goed gedaan en
Piet was ook altijd zeer positief over de
tochten en het gezelschap. Het deed hem zo
goed, dat hij vaak als een van de eerste op
de vertrekplaats aanwezig was. Helaas is
Piet ons allen ontvallen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verlies van
zo’n plezierige man.

