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TC de Gebroken Spaak
Hoe bevalt de nieuwe kleding?
Op 27 maart jl. heeft iedereen na afloop van de ALV de nieuwe kleding ontvangen.
De reacties over het ontwerp en de kwaliteit waren zonder uitzondering enthousiast.
Ondertussen zijn er wel wat opmerkingen binnen gekomen over m.n. de strakke
pasvorm. Het is sowieso een feit dat de moderne kleding strakker zit als vroeger, dus
hieraan moet je ook wennen. Daarnaast zal de kleding na enkele malen dragen ook
nog iets uitrekken en beter gaan zitten. Heb je toch nog
vragen/opmerkingen/klachten? Geef dit dan door via een e-mail aan
degebrokenspaak@home.nl of geef dit door aan een van de bestuursleden.

Groepsfoto op 3 mei
Zoals al aangekondigd tijdens de ALV willen we ook nu weer een groepsfoto maken
met de nieuwe kleding. De datum die we hiervoor in gedachten hebben is 3 mei. Mooi
weer is natuurlijk wel een vereiste. Verzamelen om 9 uur bij café Regina! Ook als
teken van dank naar onze sponsors wordt jullie aanwezigheid ten zeerste op prijs
gesteld!

ALV 27 maart
De Algemene Ledenvergadering werd zeer druk bezocht, of zou dat toch door de
nieuwe kleding zijn gekomen? In ieder geval waren we blij met deze hoge opkomst
en werd er na afloop nog gezellig nagekeuveld. Stephan en Sabine zorgden niet
alleen voor de drank maar ook voor lekkere hapjes. Onze sponsors waren ook bijna
allemaal aanwezig en werden voor hun steun door de leden bedankt met een warm
applaus. Was je er toevallig niet bij dan kun je het verslag nu reeds lezen met dank
aan onze secretaris Henri Neutelings (zie bijlage).

Sponsortochten
Ook dit jaar krijgen we weer informatie over sponsortochten.
Zaterdag 9 mei een tocht van 90 km. voor het Ronald Mc Donald Kinderfonds
Zondag 26 april een tocht van 50 km. (mag 2x) voor ALS patiënten

Uiteraard bevelen we dit bij een ieder van harte aan! Heb je interesse en wil je meer
informatie stuur dan een e-mail naar degebrokenspaak@home.nl.

Zet alvast in je agenda
Zaterdag 30 mei de Bilzen Classic

Veilig op weg!
De relatie tussen de vele toerfietsers en de andere weggebruikers staat steeds meer
in de belangstelling. Laten wij in ieder geval het goede voorbeeld geven en ons netjes
houden aan de verkeersregels en respect tonen naar de andere weggebruikers toe.
Er is zelfs een landelijke campagne opgestart door de NTFU om dit onderwerp
nogmaals onder de aandacht te brengen. Klik hier voor het bijbehorend filmpje.

Met vriendelijke groet en fijne Paasdagen!
Het bestuur van TC de Gebroken Spaak

