In deze toerflits
• Nationaal commité 4 en 5 mei
• Toerfietsen op de zondagochtend
• Drentse dorpentocht 18 mei 2019
• Tandemtocht visueel gehandicapten 31-8-2019
• Baanclinic 24 mei
•

De loopgroep Gieten gaat op 5 mei, het bevrijdingsvuur van Wageningen naar
kamp Westerbork brengen.
Hierbij nodigen zij de fietsers van de TFC Gieten uit om het vuur vanaf kamp
Westerbork verder te verspreiden binnen de gemeente Aa en Hunze.
Verwachte aankomst op 5 mei van de loopgroep is 16:15 uur bij kamp
Westerbork. De overdracht van de vlam aan kamp Westerbork zal ongeveer 5
tot 10 minuten in beslag nemen en dan vertrekken we uiterlijk om 16:30 uur
naar Aa en Hunze.
De fietsers brengen het vuur dan naar de oorlogsmonumenten in Eext,
Gasselternijveen en Rolde.
Hierna verzamelen we weer bij de parkeerplaats van Profile in Gieten met de
lopers en schoolkinderen. Vanaf hier lopen alle lopers, schoolkinderen en
fietsers naar de Brink start 18:45 uur.
Overdracht van het vuur zal door een loper van loopgroep Gieten gedaan
worden aan wethouder Co Lambert.
Wie wil hieraan meedoen?
Opgave en info: info@tfcgieten.nl Verzamelen voor vertrek naar Westerbork
om 15.00 uur bij Profile.
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Toerfietsen op de zondagochtend
Ben je gek van fietsen en fiets je graag samen met anderen, dan is het
toerfietsen op de zondagochtend bij uitstek iets voor jou!
Iedereen kan deelnemen aan deze zondagochtendritten; opstapper en
gevorderd, jong en oud, man en vrouw.
Onder begeleiding van een ervaren fietsers wordt een tocht gereden
vanuit Gieten, waarbij je op een plezierige manier kunt werken aan je conditie
en het vergroten van je aantal kilometers.
Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de Wendeling en rond 12.00 uur zijn
we weer terug in Gieten.

Tandemtocht visueel gehandicapten
De tandem tocht visueel gehandicapten wordt gehouden op 31-8-2019.
We zoeken nog een aanatl (minimal vier) vrijwilligers om te ondersteunen
waar nodig, zodat de tandem fietsers een onbezorgde en fijne dag hebben.
William heeft de zorg van de organisatie wegens gezondheids redenen dit keer
overgelaten aan Anita Jeuring en Ina Kramer.
Wij vernemen graag of je erbij bent op 31-8-2019.
Graag reactie op kramerspijker@gmail.com.

Baanclinic 24 mei
Na de geweldig enthousiaste reacties van afgelopen jaar gaan we weer een
clinic volgen op de baan in Assen.
Onder de deskundige leiding van Rikus Bartol krijgen we de kneepjes van het
fietsen op de baan onder de knie. De deelnemers van vorig jaar is het heel
goed bevallen.
Het Wielerdrome in Assen is besproken op vrijdag 24 mei 2019,voor het
geven van een baanclinic voor de Toer Fiets Club. In geval van slecht weer is
de uitwijkdatum, vrijdag 7 juni .
Aanwezig op het Wielerdrome 18.00 uur (kortbossen 5, Assen) Instellen fiets
+ monteren eigen pedalen. De training start om 18.30 uur tot 20.30 uur.
Kosten: De normale prijs is € 25,00 per persoon inclusief fietshuur (€ 11,00)
en trainer maar Rikus doet de baantraining /clinic voor zijn club gratis.
Eigen bijdrage; €10,00 per persoon. De vereniging betaald de rest.
Opgave en info vóór 17 mei: info@tfcgieten.nl
LET OP : Je hoeft dus géén baanfiets te hebben. Je neemt je eigen pedalen
mee. Verder helm,handschoenen en bidon en eventueel handdoek.

Drentse Dorpentocht 18 mei 2019
Op zaterdag 18 mei gaan we deelnemen aan de Drentse Dorpentocht
vanuit camping Alinghoek in Drouwen.
De tocht voert langs heide en over de Hondsrug naar Peize en weerom.
De afstand bedraagt 100 km.
Gezamenlijk vertrek per fiets om 8.00 uur vanaf de Wendeling.
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