Nieuwsbrief maart 2015

Beste leden,
De eerste maanden van 2015 zitten er al weer op, met een aantal mooie
activiteiten achter ons.
Het jaar is gestart met de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 26 januari
jongstleden. Een vergadering met een mooie opkomst en een frisse blik op 2015!
Tijdens de jaarvergadering hebben we onze clubkampioenen Giel van der Linden
en Harrie Joosten gehuldigd.
Het weekend dat daarop volgde was erg druk voor de menliefhebber, er kon
gekozen worden om ons District Zuid aan te moedigen bij de Strijd der
Districten, of om een indoor-vaardigheid bij de Witte Vallei te rijden. Uit de
reacties van de mensen die naar Ermelo afgereisd zijn, was het een mooie en
gezellige dag, waarbij er een spannende strijd was voor de eerste plek. District
Zuid heeft zich van zijn beste kant laten zien en heeft een topprestatie
neergezet. Voor de toeschouwers was het aan de mooie witte jassen duidelijk te
zien wanneer een deelnemer van ons district de baan in kwam, ze werden dan ook
met luid gejuich ontvangen.
De Indoor vaardigheid in De Witte Vallei was ook een geslaagde activiteit met
een mooie opkomst qua deelnemers. Deze wedstrijd was niet mogelijk geweest
zonder de hulp van onze vrijwilligers, nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Op zondag 29 maart hebben we de eerste van onze jaarlijkse samengestelde
marathon wedstrijden op de kalender staan. Ook voor deze wedstrijd kunnen wij
niet zonder vrijwilligers! Nu de wedstrijd dichterbij komt, blijkt dat we steeds
meer ouderen hebben onder onze vrijwilligers. Die zijn daardoor niet altijd in de
gelegenheid om voor ons klaar te staan.
Daarom de vraag aan onze eigen leden of er nog leden zijn die niet mee rijden en
toch betrokken willen zijn bij deze wedstrijd? Zij zouden heel erg welkom zijn
als hulp tijdens onze wedstrijd! U kunt zich aanmelden bij Ria van de Kerkhof
via: g.kerkhof12@chello.nl of telefonisch via 0493-492243 en 06-47542802.
Wilt u zelf deelnemen aan de wedstrijd, kun u uw inschrijfformulier sturen naar
het wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsec.lieropsomeren@outlook.com
Of per post naar:
Yvonne van den Boomen
Kuilvenweg 6 5712GX Someren
Tel. 06-15317002
Dan nu nog een blik op onze activiteiten voor deze zomer. Al enige jaren wordt
er een leuk men- weekend georganiseerd naar de Veluwe. Helaas zijn niet alle
leden in de mogelijkheid om naar de Veluwe af te reizen met hun aanspanning.
Daarom willen we dit jaar op 11,12 en 13 september een men- weekend vanuit
Someren naar Peer in België organiseren. Er zijn al een aantal leden die zich
hiervoor hebben aangemeld, erg leuk! Mocht u meer informatie willen of
aanmelden voor dit mooie weekend, mail dan naar b.hurkmans1@chello.nl of bel
naar 0493-492042.
Hopelijk kunnen wij u binnenkort begroeten op een van onze evenementen!

Groeten namens het bestuur,
Helmi, Tom, Ria, Yvonne en Henny

