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HIGH TECH CRIT FESTIVAL 23 JUNI
Op zaterdag 23 juni verzorgt onze club de toertocht en family ride op het High
Tech Crit Festival op de High Tech Campus in Eindhoven.
We zoeken hier nog vrijwilligers voor. Er is een breed scala aan taken nl.:
- Inschrijftafels
- Vooraf enveloppen vullen t.b.v de voorinschrijvingen
- Uitpijlers op vrijdag en zaterdag en het weer ophalen van de pijlen na de tocht
- Bemensing van de pauzeplekken (3 keer)
Ingezette vrijwilligers kunnen gratis parkeren op het 2-daagse festival en kunnen
gratis deelnemen aan de gravel ride op zondag. Jullie krijgen een lunchpakket en
worden uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest. Maar natuurlijk wordt het een
heel gezellige dag en levert het onze club ook wat op (geld én positieve
publiciteit). Je kunt je opgeven bij Dieter (dieter.lambregts@gmail.com).
Tevens hebben vrijwilligers de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de
ploegentijdrit op zondag ( zie bericht ploegentijdrit HTC Festival)
MANTEL MEIERIJ TOCHT

IN CASE OF EMERGENCY - ICE

Voor onze Mantel Meierijtocht
op 6 mei a.s. is het ook
mogelijk om vooraf in te
schrijven.

Het zou je maar overkomen: je bent lekker aan
het fietsen en onderweg raak je betrokken bij
een ongeluk. De klap is dermate ernstig dat je
niet aanspreekbaar bent voor omstanders.
Grote kans dat 112 het eerste nummer is dat zij
bellen. Maar wat als de hulpdiensten ter plaatse
zijn? Wie moeten zij uit jouw omgeving bellen
om hem of haar op de hoogte te stellen van het
ongeluk?

De link hiervoor staat op onze
eigen site.
Zoals altijd hoeven TC
Woensel leden nooit in te
schrijven voor eigen tochten.
Maar vertel dit door aan
iedereen in uw vrienden- en
kennissenkring.
Zo kunnen we al van tevoren
een beeld krijgen hoe druk
het gaat worden.
Dank.

DE MEIERIJ

Zoals ook toegelicht door Jan vd Berk in de ALV,
wordt alle leden nu ook aanbevolen de ICE
gegevens in de mobiele telefoon te plaatsen.
Een noodnummer instellen kan wel eens het
verschil tussen leven en dood betekenen.
Daarom is het verstandig om er een in te stellen
op jouw smartphone. Maar hoe doe je dat? In
onderstaande link legt NieuweMobiel.NL uit hoe
je een ICE-nummer insteld
https://www.nieuwemobiel.nl/035312/10546/Zostel-je-een-ICE-of-noodnummer-in-op-jesmartphone.html
TC Woensel vraagt alle leden om de ICE App op
hun te installeren .
Laten we hopen het nooit nodig te hebben.
ps : ook de Rode Kruis EHBO App is handig op je
GSM

PLOEGENTIJDRIT HIGH TECH CRIT FESTIVAL
Ben jij trots lid van TC Woensel? Dan zoeken wij jou!
Tijdens het High Crit Festival 23 en 24 juni helpt TC Woensel mee aan een
tweedaags wielerfestival.
Een uitdagend onderdeel hier is de ploegentijdrit. Ik zou hier graag vanuit TC
Woensel een team samen willen stellen om een mooie tijd neer te zetten. Een aan
elkaar gewaagd team van 6 personen die een tijdrit rijdt op het
criteriumparcours van het High Tech Crit Festival. Deze bestaat uit vier rondes
met een totale afstand van 10 km! Teams die zich inschrijven voor de
ploegentijdrit mogen in aanloop naar het evenement een windtunneltest doen
bij de TU/Eindhoven. In December 2017 is daar een nieuwe innovatieve
windtunnel geopend waar je met een compleet team in kunt testen om de
ideale formatie te bepalen, hoe cool is dat?
Voorafgaand aan de tijdrit, die op zondag 24 juni plaatsvindt, vragen we jouw
bijdrage als vrijwilliger van TC Woensel op zaterdag 23 juni. Nadere details
hierover volgen nog, maar het beloven leuke dagen te worden!
Dus wil jij een steentje bijdragen aan het succes van TC Woensel, meld je dan nu
aan (via annemiekevanhout@hotmail.com). Zie je dan!
De feiten op een rij:
Windtunneltest 12 en 26 mei // Bijdrage als vrijwilliger 23 juni
Ploegentijdrit 24 juni 12:00 //- Kosten €0,- https://hightechcritfestival.com/
RABOBANK CLUB ACTIE

GEERT EN HANNY MEMORIAL

De Rabobank Clubactie
loopt nog tot het eind van
de maand April. Dus
vergeet niet te stemmen
en vraag vrienden en
bekende ook op TC
Woensel te stemmen

Op 1 juli wordt voor de eerste keer de Geert en
Hanny Memorial in een andere vorm gegoten.
De start is om 9.00 uur vanaf op Noord alwaar we
per groep (enkele minuten na elkaar, snelste groep
het laatst!)
in een rustig tempo naar het nieuwe MH17
monument nabij Eindhoven Airport fietsen. Daar
zal om ongeveer 9.15 een korte ceremonie
plaatsvinden ter nagedachtenis aan Hannie en
Geert. Vervolgens vertrekken de groepen in eigen
formatie en rijden de geplande tocht.

KALENDER TC WOENSEL
6 mei Mantel Meierij Tocht !!
10 mei Hemelvaartsrit
12 mei Limburgrit Geulle 113
2-3 juni Lake Bike, Aquabest
16 juni Rurseeronde
23 juni High Tech Crit Festival
24 juni High Tech Crit Festival, --- tijdrit en
strada bianchi
1 juli, Geert en Hanny Memorial, - Let op !
Aangepast

VACATURES

Om onze club goed te laten
functioneren hebben we jullie hulp
nodig. Verschillende commissies
zitten dringend verlegen om hulp.
Media commissie zoekt op korte
termijn een a twee webmasters
voor de nieuwe website.
Sponsorcommissie zoekt een
commercieel talent die graag
helpt de commissie structuur te
geven en nieuw beleid te maken

REANIMATIE & AED OPLEIDING
Op de ALV heeft Jan vd Berk een
uiteenzetting gegeven ten aanzien van
reanimatie en AED cursus mogelijkheden.
Heb je belangstelling laat het Jan weten:
jlmacberk1953@kpnmail.nl
# veel zorgverzekeringen betalen de kosten

VACATURES

Ook de 3 daagse commissie zit
dringend verlegen om handjes.
Kom Herman helpen de 3 daagse
wederom tot een succes te maken.
De vernieuwde ATB commissie
kan ook wel wat hulp gebruiken.
Dus ATB ers meld je aan.

TCW CLUBKLEDING
De prijzen van onze clubkleding zijn aangepast . Voor de meeste items zijn de
prijzen zelfs verlaagd . De nieuwe prijzen vind je op onze website.
http://www.tcwoensel.nl/clubkleding.html

