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Hallo,
 
daar zijn we dan, de laatste nieuwsbrief van 2019.
Een nieuwsbrief met de nodige info. 
We mogen gerust zeggen dat we als vereniging een mooi en succesvol jaar achter de rug hebben. Veel
nieuwe gezichten zien we wekelijks verschijnen en ook allemaal leden die actief deelnemen, hoe mooi is
dat.
Een jaar waar we weer actief zijn geweest in de ritten die we elke week reden en de extra's die er
georganiseerd worden. Over de algehele opkomst kunnen we meer dan tevreden zijn.
Echter het jaar is nog niet voorbij en is nog lang genoeg voor degene die nog een doel najaagt.
We hebben leden die een doel hebben gesteld qua te fietsen afstand, of zo vaak mogelijk fietsen of andere
doelen.
 
Wat hebben we nog in petto:

 
Hierna een beknopte weergave van wat deze punten inhouden.
 
Rest ons van het bestuur alleen nog jullie allemaal een hele fijne decembermaand te wensen en een hele
goede, gezonde, succesvolle en sportief 2020.
 
Met sportieve groet,
Bestuur WTV Centurion
de gezelligste wielervereniging van Wehl e.o. 
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Op basis van Rapha's 500 hebben we bij WTV Centurion ook een bezigheids-therapie
verzonnen om de dagen rondom het einde van het jaar aangenaam en sportief in te
vullen. Tevens is het een goed alibi om toch dat extra gebakje of kerststol te mogen eten.
 
Vorig jaar vond de eerste editie plaats van onze Centurion's 500 en waren we positief
verrast over de deelname en daarom maken we kenbaar dat dit jaar de 2de editie van
Centurion's 500 zal plaatsvinden.
 
Wat houdt het in:
Vanaf 24/12 t/m 31/12 fietsen we 500 km of meer. Het lijkt veel, maar als je je bedenkt
dat je 8 dagen tot je beschikking hebt dan valt het reuze mee.
Er zal elke dag een GPS-tocht ter beschikking worden gesteld waarbij het totaal aantal
kilometers de 500 ruimschoots overtreft. Hierdoor ben je in de gelegenheid om niet elke
dag te moeten fietsen.
Wil je 1ste kerstdag uitslapen en heb je 2de kerstdag last van de kalkoen van de vorige
dag dan ben je niet verplicht te komen.
Misschien wil je wel een leuke graveltocht fietsen die in deze periode ergens in het land
georganiseerd wordt, ook dat kan. Het gaat er uiteindelijk om dat je op de 31/12 je 
500ste km fietst.

 
Dit brengt mij bij:

Centurion's 500

Oliebollen-tocht 2020

In deze laatste week van het jaar wordt er nog een niet al te lange Oliebollen-tocht
georganiseerd en hij mag/kan dan ook nog eens mooi deel uitmaken van jouw Centurion-
500.
Deze rit wordt over asfaltwegen verreden en afgesloten met een paar lekkere oliebollen
en warme drank.
Datum en tijdstip wordt zo afgestemd zodat de meeste leden de kans hebben om deel te
nemen.
 
Voor beide activiteiten geldt wel dat men zich voor de kerst 2019 dient aan te melden.
Je kan je deelname doorgeven aan:
Ari Timessen en/of Frank Siemerink 

 



Om de beentjes in beweging te houden willen we begin volgend jaar een vrijdagavond
met zoveel leden mogelijk een clinic volgen in het Omnisport te Apeldoorn.
Oftewel, een clinic baanwielrennen.
Het gaat in deze niet om wie de snelste is en of je het al eens hebt gedaan maar het gaat
om gezellig samen de ervaring opdoen wat het is om op zo’n piste te mogen en kunnen
rijden.
Het is totaal iets anders dan op de weg of in het bos maar dat het een geweldige kick
geeft is duidelijk.
Wil je deze happening en ervaring graag meemaken, meld je dan aub even aan
bij Marcel Tieben.
Datum wordt via datumprikker gedeeld.
 
*Je hoeft alleen maar kleding, helm en schoenen mee te nemen. Je fiets mag nog even in de stalling blijven staan*

Omnisport Apeldoorn

Ledenvergadering
Noteer alvast in jullie agenda:
Datum: 11-02-2020
Tijdstip: 19:30 uur
Locatie: Bon-Bini, Grotestraat 1A, 7031 AE Wehl
 


