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TC de Gebroken Spaak
Beste leden
Slecht begin van 2015…
Afgelopen weekend bereikte ons het bericht dat Peter Willems in onzachte
aanraking is gekomen met een vrachtauto. Wat een botsing van een
(originele) Pinarello racefiets, met een snelheid van 32 km/uur, doet met een
plotseling stilstaande vrachtauto zie je op onderstaande foto:

Op dit moment is Peter weer thuis en gaat het goed (mits hij zijn morfine
pillen gebruikt…). De ribben zijn zwaar gekneusd en zijn linkeronderarm staat
in het gips. Deze moet nog worden geopereerd vanwege diverse fracturen.
We wensen hem uiteraard van Harte Beterschap en spoedig herstel!
Blijkt wel weer hoe kwetsbaar we zijn op onze aluminium, carbon of stalen
rossen… Voorzichtigheid geboden, gezondheid en veiligheid voor alles!
Interesse in groene handschoentjes of arm- en beenstukken?
Op verzoek hebben we de prijzen van deze accessoires in de kleur groen 802C
opgevraagd bij Vermarc. Deze zijn als (ongeveer) volgt:
Armstukken Roubaix : € 16,Beenstukken Roubaix : € 25,-

Handschoenen Classic : € 17,Handschoenen Sportline : € 19,Heb je interesse hierin? Geef dit dan svp vóór 1 februari door via een email aan degebrokenspaak@home.nl. Voor een bestelling te kunnen plaatsen
geldt een minimale afname 11 stuks per artikel. Na de inventarisatie zullen we
vervolgens bekijken of er bijv. een passessie noodzakelijk is.
Ritplanning 2015
De planning voor dit seizoen is bekend! Het programma is wederom bedacht
door Ger Theunissen, Raymond Smeets en Roland Scholle waarvoor onze
hartelijke dank! Nieuwsgierig naar de ritten? Kijk snel op de vernieuwde
www.degebrokenspaak.nl!
Nieuwjaarsreceptie op 9 januari jl.
Onze eerste activiteit in het nieuwe jaar hebben we er alweer opzitten.
De traditionele Nieuwjaarsreceptie bij café Regina was minder druk dan
andere jaren maar desalniettemin weer zeer gezellig!
ALV?
We hebben nog geen datum voor de ALV aangezien we dit willen koppelen aan
de uitlevering van de nieuwe kleding, naar verwachting ergens in maart 2015.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van TC de Gebroken Spaak

