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Tuilt, 31 augustus 2016 
 

Beste vrienden Tuiltertrappers, beste vakantiegangers 
 
Na weer een mooie en geslaagde fietsuitstap in de mooie Pyreneeën en een mooie 
zomervakantie die voor sommigen nog bezig is en voor nog anderen nooit meer eindigt, 
hebben we weer wat dringend nieuws. We hopen nu samen dat we het weer dat we nu te 
pakken hebben nog een tijdje kunnen vasthouden zoals we ook hopen op veel (fiets)plezier 
in de 2-de seizoenshelft. 
 

 
Overzicht: 
1. Rittengeld aanzuiveren 
2. Verslag Detmold 
3. Overlijden 
4. Bedanking 
5. Kandidatuur bestuursfunctie 
6. Inloggen op de TT’ers website 

 

 
 

1. Augustus. Hoogzomer. Goesting in vanalles. Helaas zijn de donderdagritten al voorbij, 
maar de zin om er een mooie 2de seizoenshelft van te maken zit er ook nog goed in. 
We hebben nog van alles in petto op sportief gebied en daarbuiten trouwens ook. 
Denken we hier bijvoorbeeld aan ons wereldberoemd mosselfeest op 13 
november. Aan de nieuwe leden onder ons en hun partner willen we vragen om 
deze datum met stip te noteren in de agenda. Hier gaan we er samen nog eens 
keihard tegenaan, maar een gezellige babbel, een stevige pint en veel gelach is hier 
ook aan de orde. Op 3 december gaan we dit dan weer samen vieren op ons 
jaarfeest! Voor het zover is staan er uiteraard nog tal van mooie zater-en 
zondagritten op de kalender. En zoals iedereen weet betalen we rittengeld. Mogen 
we vragen of iedereen zo snel mogelijk zijn rittengeld aanzuivert, want er 
staan mooie mincijfers op de lijst. Merci mannen! 
 

2. Op 15 augustus ll fietste een belangrijke delegatie van de Tuiltertrappers mee tijdens 
de blijde intrede van een Duitse fietsclub uit de Hasseltse zusterstad Detmold. 
Ivo, Romain, Johny, Hilaire en Freddy Reenaers zijn richting Venlo vertrokken 
vanuit Tuilt om de Duitsers dan onderweg bijna letterlijk onder de arm te nemen en 
naar Hasselt te snellen. Ze reden zo snel dat de groep uiteen was gevallen op 
bepaald moment. Maar eind goed al goed en uiteindelijk werd de dag nog eens 
besproken tijdens een welverdiende receptie aangeboden door de stad. Dank aan 
alle deelnemers! Er wordt binnenskamers al nagedacht over een 
Hemelvaartuitstap naar Detmold in één van de komende jaren. Wordt 
vervolgd… 
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3. Zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten is 2 weken geleden de moeder van 
Patrick en de oma van Bram Kreemers overleden. Een geliefde afgeven is altijd 
moeilijk en daarom willen we namens alle Tuiltertrappers nogmaals ons medeleven 
betuigen aan de familie in deze zéér zware periode. Patrick, Bram, Lieve en Ward, we  
zijn in gedachten nog steeds bij jullie. Tijd zal nodig zijn om dit te verwerken, maar 
jullie zullen hierin slagen. 

 
4. Er verlaten ons geliefden waar we terecht zijn van aangedaan, ontroerd en verdrietig 

om zijn. Dit is eigen aan het leven. Maar aan de andere kant van een sterfgeval staat 
één van de gelukkigste momenten uit een mensenleven, namelijk de geboorte. Zo 
werd een paar maanden geleden ook Mats Copermans geboren zoals in de vorige 
brief werd aangekondigd. Papa Kristof dankt ons allemaal voor de vele blijken 
van gelukwensen bij de geboorte van dit kleine wonder, de derde generatie 
Copermans voor onze mooie club. 

 
5. Op het einde van het huidige seizoen loopt de ambtstermijn van het huidige bestuur 

af. Graag zouden wij tussen nu en eind december de kandidaturen van kandidaat-
bestuursleden ontvangen. Graag een mail naar René of Ivo. 

 
6. Vele leden hebben problemen om in te loggen op de website.  

Je gebruikersnaam is vast ingesteld, en ook je e-mail adres dat je hebt 
opgegeven is ook vast en kan enkel door mij aangepast worden. 
 
Gebruikersnaam : “achternaam” spatie “voornaam” 
 
Indien je je paswoord vergeten bent, klik dan op paswoord vergeten.  Via 
een e-mail die je toekrijgt, kun je dan een paswoord maken. 

 
Het bestuur wil iedereen een prachtig seizoensvervolg toewensen met toch op de eerste 
plaats een goede gezondheid en schitterend weer. 
Nu de laatste loodjes nog leggen voor nog een paar mooie maanden van fiets-en ander 
plezier samen en zo kunnen we al stilletjes aan beginnen dromen van 2017 met zijn mooie 
kansen, uitdagingen en vriendschap. 
 
Heel veel fietsplezier,  
 
 
Sportieve groeten, 
 
 
Het bestuur  

 
 
         


