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VAN DE PRESIDENT

Betaling van de contributie seizoen 2002-2003!

In de vorige editie van de klepper heb ik mij afgevraagd of
Wielervereniging Terheijden nog wel toekomst had, gezien de magere
bezetting van onder andere het bestuur. Echt optimistisch ben ik na de
algemene ledenvergadering niet geworden.
De teloorgang van de Ronde van Terheijden gaat mij zeer aan het hart.
Een van onze doelstellingen is immers het bevorderen van de
wielersport in zijn algemeenheid. Waar geen koe is kun je niet melken,
met andere woorden: geen commissie, geen ronde.
Mijn hoop is gevestigd op de bereidwilligheid van de BWF commissie.
Het zou fijn zijn als zij bijvoorbeeld het kampioenschap van Terheijden
of een dameskoers of de jeugdwedstrijden zouden kunnen inpassen in
hun schema. Misschien is er wel een plaatsje voor méér dan een
categorie.
Opnieuw een verarming omdat niet alle bovengenoemde activiteiten
kunnen worden ingepast.
Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering hebben we besloten
door te gaan met het besturen van ons clubke. Dit ondanks het feit dat
in de zeer nabije toekomst opnieuw donkere wolken aan de hemel
verschijnen. Onze secretaris zal na volgend seizoen geen deel meer
uitmaken van het bestuur, zodat het nodig zal zijn ons dan opnieuw te
bezinnen.
Een positief bericht is dat Peter Kloosterman zich bij mij gemeld heeft
als kandidaat bestuurslid. Vanaf de volgende bestuursvergadering zal
Peter deel uitmaken van ons team, in de hoop dat het hem zal bevallen
en we bij de volgende algemene ledenvergadering hem kandidaat
kunnen stellen als nieuw bestuurslid. Wil je net als Peter je steentje
bijdragen om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen? Geef
mij dan een seintje en ik zal je graag informeren.

Naar ik mag aannemen is iedereen die dit verhaaltje leest lid van onze
vereniging.
Natuurlijk ben je in eerste instantie bij deze club om op sportief gebied
bezig te zijn met trainen en mee te doen op zowel recreatief gebied als
in competitieverband (trimcompetitie, clubkampioenschap, kermiskoers en zomeromnium).
Hier tegenover bestaat echter ook de verplichting om uw financieel
steentje bij te dragen aan de verenigingskas.
Laten wij nu eens met zijn allen onze Penningmeester een plezier doen
door de contributie bijtijds te betalen, zodat Kees Michielsen veel werk
uit handen wordt genomen om allerlei aanmaningen en dergelijk te
moeten verzenden.
Dus maak nu!!! Uw contributie over op BANKREKENINGNUMMER
15.06.80.643 ten name van W.V. Terheijden onder vermelding van
contributie 2002/2003.
Ter herinnering nog even: de bijdrage bedraagt voor junioren € 16,-- en
voor senioren € 22,-- per jaar.

Beste Leden, het ga u goed.
Jacques Piederiet

Namens de penningmeester alvast bedankt.
Jan Stroop.

Een goede prestatie verdient
een bloemetje, nietwaar ?

Bloemenboetiek
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-Verse snijbloemen
-Bloemstukjes
-Plantenbakjes
-Kamerplanten
-Rouw- en Bruidswerk
-Kunstbloemen en- planten
-GRATIS Ringzegels
-Ook iedere diensdag op de Markt
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Hoofdstraat 66
4844 CG Terheijden
Tel.:(076)593 2155
Fax.: (076) 593 5345

Opzeggingen
Marcel Eigner
Ger van Lit
Cor Luteijn
Richard de Haan
Kim de Haan

Breda
Breda
Oudenbosch

KOPIJ INLEVEREN

VOOR 1 FEBRUARI

Industriële

verlichtingsarmaturen
o.a.
Halogeenarmaturen 300-1500 Watt
Schijnwerpers voor floodlighting, sportvelden terreinverlichting t/m 1000 Watt
Reflectorarmaturen voor industrie
Openbare verlichtingsarmaturen

• Uitstekende kwaliteit
• Concurrerende prijzen
• Perfekte service
exklusief voor Nederland:
Handelsonderneming

IMCECO

4844 Z H

Postbus 66
Terheijden, Tel.: 076-5933152
Telefax 076-5933855
WWW. Imceco.NL
E-mail info @ Imceco.NL.
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Even wat recht zetten ofwel rectificatie;

De Kerst Run-Bike-Run

In mijn vorige In gesprek met...., mijnheer Loose, schreef ik al dat ik
het aan de stok had met mevr. Loose. Even in het kort uitleggen hoe
m'n artikelen tot stand komen. Ik maak, eh ... ik probeer soms een
afspraak te maken en we gaan dan gezellig even babbelen. Ik maak
notities en brei er 'n stukje van. Dit wordt eerst aan de betreffende
geïnterviewde voorgelegd en al dan niet gecorrigeerd geplaatst in de
Klepper. Zo ook bij meneer en mevrouw Loose, alleen is er bij hen iets
fout gegaan en de ongekuiste versie gepubliceerd. Uiteraard een zere
boze mevrouw Loose aan de lijn. Hierbij nogmaals mijn excuses voor
die stomme fout en hierbij dus de oproep; mocht U nogmaals het
artikel lezen gelieve dan op pag. 35 de tekst:" Ik kreeg van mevr.
Loose de vraag " te lezen " Ik kreeg van mevr. OOSTERDIJK de
vraag...."
Wat ben ik toch een ei

Tradities zijn er om in stand te worden gehouden. Aangezien wij in
onze vereniging voldoende van bovengenoemde activiteiten (denk aan
competitie, kermiskoers, kampioenschappen, bingo, toertochten e.d.)
bezitten, is het bijna vanzelfsprekend, dat er op donderdag 26
december a.s. wederom de befaamde KERST RUN-BIKE-RUN wordt
georganiseerd.
Aangezien dit de laatste titel is dit jaar die er te winnen valt, hopen wij
(bij hopelijk mooi weer) vele van onze leden aan de start te mogen zien
verschijnen. Aangezien er de laatste jaren er steeds meer zogeheten
triatleten onze vereniging zijn komen versterken, mogen wij een
spannende strijd verwachten
Dit alles zal plaatsvinden ter hoogte van de Molen in Terheijden,
alwaar rond de klok van 10.00 uur de start zal plaatsvinden. Aangezien
de aanwezige jury graag van tevoren wil weten wie er zoal meedoen
aan deze strijd, vindt er een inschrijving plaats vanaf ongeveer 9.30 uur
ter huize van Jan van Tetering, ten adresse van Molenstraat 26a te
Terheijden.

Hé...de groeten.
Ger de Peijper

Jan Stroop

Uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse salades, koude
en warme buffetten
Diverse hapjes en drankjes
Vergaderruimte aanwezig
Brasserie Cafetaria 'tMarkkantje
Markstraat 16, Terheijden
Voor-reservering: (076) - 5931390

Brasserie à la carte,
met diverse specialiteiten

En dagge bedankt zet, da witte
Enkele weken geleden heeft Jan Willem Stoop laten weten dat hij stopt
met zijn werk als redactielid van de Klepper. Natuurlijk vinden wij dat
als redactie erg jammer. Hierbij willen we Jan Willem dan ook
bedanken voor zijn enthousiaste bijdragen aan de Klepper!
En mocht je later weer eens wat vaker gaan fietsen, dan komt
misschien de drang om te schrijven ook weer terug. Tot dan, zullen we
maar zeggen.
Hiermee is er natuurlijk ook een vacature ontstaan in de redactie.
Wanneer er leden zijn die daar wat voor voelen, lees dan vooral
aandachtig de advertentie in dit blad. Regelmatig wat vers bloed in de
redactie, zorgt ervoor dat de klepper blijft bestaan!
Namens de redactie,
Gert-Jan Verduijn

Vacature
Ik (Jan Willem Stoop) stop als redaktielid van De Klepper. Dit doe ik
niet omdat dit niet leuk is, maar vanwege het weinige fietsen.
De Klepper is dus op zoek naar een n i e u w
gat te vullen.

redactielid om dit

Houdt je van gezelligheid?
Ben je regelmatig bij clubevenementen of wil je dit gaan doen?
Kun je schrijven, knippen of plakken?
Vind je het leuk om een avondje in de maand van huis te zijn voor de
vergaderingen?
Als je minimaal één van bovenstaande vragen met "ja" hebt beantwoord
pak dan de telefoon
en meldt je dan bij één van de redactieleden aan als nieuw redactielid of
vraag eerst wat meer informatie.

LOUIS

VAN DIJK FIETSPLUS

De Klepper, echt iets voor jou

Officieel shimano servicecenter!
Een sterk merkenassortiment!
Snelle en vakkundige service!
Enorme keuze in kleding en onderdelen!
Ginnekenstraat 78, 4811 JJ Breda
Stallingstraat 4, 4811JN Breda
Tel. 0 7 6 - 5 2 1 7 1 4 8

Kortom, de moeite waard!
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onze renners
vertellen

Verslag van de mountainbike-veldtoertocht
3 november 2002, de dag van onze veldtoertocht.
De wekker gezet om op zondagmorgen om zeven uur op te staan om te
gaan helpen bij de veldtoertocht, die dit jaar voor het eerst in de
historie van dit evenement zal starten bij Stalhouderij Zeggezicht
oftewel bij onze MEESTER Henk Lievens.
De inschrijving dit jaar was ook met een half uur vervroegd en zou
plaats vinden rond de klok van 8.30 uur. Dit laatste was gedaan omdat
in de voorgaande jaren toe er dus nog om 9.00 uur gestart werd er altijd
tientallen deelnemers waren die graag wel vroeger wilden vertrekken.
Aangekomen om 7.45 uur bij de startlocatie om de nodige
vergunningen op te gaan halen en een opvallend hesje voor de eigen
veiligheid in het bos. Eerst maar wat dranghekken geplaatst om de
stroom deelnemers in goede banen te leiden.
Iets na achten even een bakkie koffie gedronken en
wat bijgekletst met de andere vrijwilligers, en wat
schetst mijn verbazing????? Om 8.10 uur verschijnt
reeds de eerste deelnemer om zich te laten
inschrijven.
Opgestapt dan maar en wanneer ik buitenkom om
me te gaan begeven naar mijn post aan de Houtse
Baan, heeft Frank van Tetering al heel wat werk om
de auto's het parkeerterrein tegenover Zeggezicht op te loodsen.
Aangekomen op de Houtse Baan om bij het oversteken van deze
drukke weg te zorgen voor de veiligheid van de deelnemers, bekijk ik
de toestand van de bospaden met een zorgelijke blik, aangezien het de
voorgaande nacht behoorlijk had geregend. De paden lagen er zeer
modderig bij en er stonden ook grote plassen met water, zodat vooral
de wat minder getrainden het behoorlijk voor de kiezen ouden krijgen.
Al heel snel komen de eerste deelnemers bij me langs en de meeste
onder hen groeten mij vriendelijk en danken voor de hulpvaardigheid
bij het oversteken. Het wordt steeds drukker en drukker, zowel van de
kant van de deelnemers als van het overige verkeer in het bos, zodat je
niet iedereen meer herkent die je bij je naam (morgen Jan, hé Jan e.d.)
iets toeroepen.

Om ongeveer 10.30 uur komen Fer en Ingrid Rompa voorbij, niet
zozeer als deelnemer, maar als sluitposten zodat wij weten, dat op dit
punt alle deelnemers zijn gepasseerd
Terug aangekomen bij het vertrek- c.q. aankomstpunt zie ik, dat er
reeds velen onder de vroege vogels hun fietsen aan het schoonspuiten
zijn en anderen weer hun fietsen op de wagens hebben geplaatst om
moe maar voldaan naar huis terug te keren.
Na nog genoten te hebben van een lekkere kop snert en een lekkere kop
koffie ook naar huis getogen met een gevoel van:
Het is toch allemaal maar weer goed verlopen.
Tot volgend jaar.
Jan Stroop.

BOOMKWEKERS
HOUDEN
HET GROEN

VBZ
Kwekerij „DE WIEL
TERHEIJDEN
TEL. 076 - 5931648

•TUINAANLEG
•TUINVERZORGING
ALLES VOOR UW TUIN
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Zomaar een stukje tekst voor de "klepper"
Een fietser en lid van de wielervereniging die nooit een koers heeft
gereden. Maar toch heel begaan was met de club, het begon allemaal in
de BBB(bon-bini-bar). Het was destijds een leuke locatie om na een
drukke werkweek lekker bij elkaar te komen.
Meestal op vrijdagavond ontmoeten enkele trouwe klanten elkaar in de
BBB. Het was hier wieler- of duivenpraat.
Er waren wel een paar fanatieke renners, die graag een koersje wilden
rijden. Zo werd een clubje gevormd, met een paar liefhebbers die het
shirtje van de BBB aandeden en naar wedstrijden gingen. De namen
kan ik niet allemaal meer noemen, want stel dat ik hiermee iemand
vergeet.
Maar daar gaat het eigenlijk niet zo om, het was de sfeer en
gezelligheid waar het om ging.
Omdat dit steeds meer vorm begon te krijgen, werd er een clubje
opgericht Namenlijk Wielerclub

