
De eerste Digitale Band
Zoals je weet hebben we na vele jaren afscheid moeten nemen van onze
vertrouwde Dikke Band. Daar komt voortaan deze nieuwsbrief voor in de

plaats. Veel leesplezier!

Van de voorzitter

Beste leden,                                                                                    

Dit is de eerste aanzet ter vervanging van ons clubblad De Dikke Band.
Nieuwsbrief De Digitale Band is een manier om met elkaar te communiceren en
zo elkaar te informeren wat er in onze fietsclub zoal leeft.
Van bestuur naar de leden en ook omgekeerd om elkaar scherp te houden.
Sportiviteit en gezelligheid hebben wij binnen onze club hoog in het vaandel en
dat moeten wij ook zo houden.

Heb je aanvulling of verbeterpunten meldt het zodat we daar met elkaar aan
kunnen werken en zo de vereniging toekomst bestendig houden.
Veel leesplezier.
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Met vriendelijke groet.
Gerard Zwinkels.

Oliebollen rit
Op oudjaarsdag 31 december
a.s. wordt de traditionele oliebollen
rit weer gehouden. Naast de
fietstoertocht is er ook weer een
wandeltocht uitgezet.

Vossenrit 15 okt. 2017
Ik ben geen eerste geworden deze
rit, maar vind het wel leuk hierover
iets te vertellen.

Ik heb genoten van deze rit en
natuurlijk van het mooie weer, 20
graden en de hele tijd zon.

Lees meer

Lees meer
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FTCW rijdt zich in de
kijker.
Fiets Toer Club Westland heeft
zondag 15 oktober 2017 getracht
haar najaars- en winteractiviteit, te
weten het jagen op de vos,  in beeld
te brengen. Ze had daarvoor als het
ware alles van stal gehaald want  bij
de start vloog een drone voorzien
van camera over de klaarstaande
deelnemers. 

Toerrit laatste zondag van de maand
Voor deze winter heb ik voor de laatste zondag van de maanden Oktober,
November, Januari, Februari en Maart als het weer het toe laat om de pijlen
met krijt op de wegte zetten Ik heb weer een paar leuke koffie stops gevonden
en een paar paden waar julliedenk ik nog nooit gefietst hebben.
In februari staat de koffie stop geplant bij een Paprika kweker.
Alvast veel plezier toegewenst bij het fietsen van deze routes.

Mart Voordenhout 

Lees meer
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Vossenrit 5 nov. 2017
Wat was namelijk het geval: mijn
vriendin/vrouw had me een uur te
vroeg wakker gemaakt want ze
dacht dat het spelletje vossen om 9
uur begon. Ik weer lekker ons bedje
in en was al gauw in diepe slaap.

Mijn echtgenote zag het niet meer
zitten in bed en ging alvast een
lekker ontbijtje maken voor mij,
althans dat was de  bedoeling maar
dat liep een beetje anders......

Hoe voetbal hooligans
een vosserit bederven.

Lees meer
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Samen met Jan de Groot, gaan we
de rit uitpijlen. De controleurs
hebben zaterdag al de instructies
ontvangen en zijn voorzien van
emmer(s), map en krijt.

Gelukkig geen joker
ingezet.
Met een zonnetje aan de hemel, op
weg naar Velo dacht ik er even aan
om mijn joker in te zetten.
Aangekomen bij Velo was het toch
erg druk en besloot ik het niet te
doen.

Verjaardagen

Lees meer
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November
 
1 Marcel van Koppen
1 John Verbraeken
3 Clemens Samwel
4 Tanja Buying
4 Jan van der Knaap
7 Cocky van Rossem
11 Piet Pool
12 Cees van Koppen
12 Peet Petterson
13 Monique de Graaf
16 Jos van Adrichem
16 Majuska van Leeuwen
17 Richard van Elswijk
19 Ron van der Ven
22 René van Ruijven
26 Marcel Fonhof
27 Tom van der Ende
30 Edwin van Zeijl

December
 
2 Paul Koenders
3 Lars Hooft
3 Cor Langedijk
3 Johan Rimmelzwaan
8 Evert Kuijper
13 Paul Berkhoudt
13 Fred van Uffelen
16 Edwin Steijn
18 Aad Ammerlaan
18 John van der Valk
19 Kees Vijverberg
23 Frans Kouwenhoven
26 Jan de Vries
28 Erwin van Lier
29 Anne Reitsma
31 Denis Diepenhorst
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