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Adressen 
 

Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg 
 

Internetadres: www.wtcculemborg.nl 
Redactieadres:  Rijnlaan 19, 4105GS 

Culemborg 
Email adres: wtc@wtcculemborg.nl 
 

 

 
Voorzitter  R.P. Groebbé Poppelenburgstraat 20 
 4191ZT Geldermalsen Tel. 0345-570510 
 

Secretaris J.H.M. Maas  Wilgeboom 3 
 4101WJ Culemborg 0345-521432 
 

Penningmeester A.D.H. Eigenbrood Bikolaan 49 
 4105HB Culemborg Tel. 0345-532423 
 

Communicatie en P.W.H. van der Linden Rijnlaan 19 
ledenadministratie 4105GS Culemborg Tel. 0345-518714 
 

Vertegenwoordiger T. v.d. Velde-Schilstra G.J. Petersstraat 40 
gezelligheidsrijders 4005ML Tiel Tel. 0344-655607 
 

Vertegenwoordiger  R.F. Boersbroek Houtmolenstraat 13 
toerfietsers 4105XJ Culemborg Tel. 0345-707042 
 

Bestuurslid A.H. de Goede Margrietstraat 12 
 4101JJ Culemborg Tel. 0345-515991 
 

Clubhuis A.V. Statina Sportlaan 7 
 4102HM Culemborg Tel. 0345-518675 
 
 

Advertentie 

    

 

  Internet: www.dokmanfietsen.nl 
 
  Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 
                 0347-769032 (Vianen) 
 
 



 

 
De Stand der Spaken 
 
PS bij de SdS 
 
Dat jullie allemaal meer van fietsen dan van schrijven houden 
mag duidelijk zijn. In de laatste Stand der Spaken van 2015 
schreef ik namelijk: 
 
Het wordt tijd dat de leden weer eens spreken. Laten we dat in 

verschillende fases doen. Elke twee maanden heb ik jullie 

aandacht via deze Stand der Spaken (hoop ik). De volgende 

versie is dus de eerste van 2016. Een nieuw jaar met nieuwe 

kansen en goede voornemens. Ik bied graag deze aankomende 

“Stand der Spaken” aan jullie aan. Iedereen die goede 

voornemens, inclusief wel of juist geen nieuwe ambities met de 

overige leden wil delen, kan deze aan mij sturen in de komende 

twee maanden. Dat kan een woord, wens, kernachtige zin of een 

compleet visionair verhaal zijn. Maakt niet uit. Enne… tijd zat 

voor dit soort overwegingen met alle vrije dagen die voor ons 

liggen. Jullie reacties vormen ongecensureerd de Stand der 

Spaken in de volgende Lekrijder… 

 
Vervolgens ontving ik…. nul reacties, helemaal niets. 
 



 

 

Advertentie 
 

Dan toch maar even een kort bericht. Tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie hebben we met alle aanwezige leden getoast 
op 2016. Voor alle leden die er niet bij konden zijn, herhalen we 
deze wens graag nog een keer. We wensen alle leden een 
gezond, sportief en gezellig 2016! 
 

Op de ALV hebben Paul en ondergetekende aangegeven terug te 
willen treden uit het bestuur. We zijn verheugd dat we twee 
enthousiaste kandidaten hebben gevonden die toe willen treden 
tot het bestuur; Barend de Graaff en Louk Janssen. Dit zal 
waarschijnlijk leiden tot een herverdeling van taken binnen het 
bestuur. Daar zijn we op dit moment plannen voor aan het 
maken. Voor de functie van voorzitter is er nog geen animo dus 
we daar zoeken we nog verder naar. Interesse? We horen het 
graag. Meer hierover op de ALV die op maandag 4 april gepland 
staat.  
 

En toch blijven we geïnteresseerd in ieders mening en 
suggesties. Daarom staat er voor aankomende zomer een nieuwe 
ledenenquête gepland. Zo midden in het seizoen is een goed 
moment hiervoor. 
 
Geniet nog even van de winter. Tot ziens (op de fiets). 

Raymond 
Advertentie 

 

 

           www.fysiovdberge.nl              Tel. 0345-510015              www.Facebook.com/FysiovdBerge 



 
 
 
 

Telefoon: 0345-502448 
 
 
 
 

 
 

Advertentie 
 

 
 

Dit jaar bestaat onze WTC 25 jaar en dat willen we vieren!!!!! 
 
De datum waarop dit zal gebeuren is zondag 11 september. 
We verzamelen ons dan tussen 13.00 en 13.30 uur. 
 
Nadere gegevens komen nog, maar dag en tijdstip is voor nu het 
belangrijkst, dus zet deze datum alvast in je agenda! 
 

De lustrumcommissie 
 



 
Slotstraat 10, Culemborg 
 
Internet: www.pimvanveen.nl 
 
Telefoon: 0345-520640 
 
 

 

Advertentie 

 
 

Van de gezelligheidsrijders. 
 
Het valt me op dat we toch een vaste kern slecht weer G-rijders 
hebben. Trouwe klantjes. 
Zelfs bij windkracht 5, zoals afgelopen donderdag waren we nog 
met 11 personen. Ook worden de ritten niet ingekort, gewoon 
gaan..... 
Slechts een keer zijn we bij de snelweg weer omgekeerd, toen 
kwam het water met bakken uit de lucht en zag het er niet naar uit 
dat het droog zou worden.  
 
Er wordt door de lustrumcommissie al hard gewerkt aan een 
programma voor 11 september a.s. 
 
De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig en druk bezocht. Hoorde 
van Paul dat alle bollen en borrels schoon op waren!!! Een goed 
teken. 
 
Ook gaan we ons weer verdiepen in het binnenlandweekend, 
waarheen en wanneer. Jullie kunnen komen met suggesties. 
 

Tiny 
 
 

 
Advertentie 

 

 

 
 

Internet: www.rasingbouw.nl Telefoon: 0345-516866 
  



Internet: www.vandriel-schildersbedrijf.nl  
Telefoon: 0345-510425 

 
 

Advertentie 
 

 

Overzicht clubritten februari 2016 
Dag Datum Tijd Categorie Voorrijder(s) Opmerkingen 

di 02-02 13:30 Gezelligheidrijders Ad de Goede   

do 04-02 13:30 Gezelligheidrijders Rosa van de Gun   

zo 07-02 10:00 Toerfietsers              

di 09-02 13:30 Gezelligheidrijders Cor Vogels   

do 11-02 13:30 Gezelligheidrijders Hugo Eigenraam   

zo 14-02 10:00 Toerfietsers en  
gezelligheidrijders 

  Wintertocht 

di 16-02 13:30 Gezelligheidrijders Corrie Wammes   

do 18-02 13:30 Gezelligheidrijders Frans van Dijk   

zo 21-02 10:00 Toerfietsers              

di 23-02 13:30 Gezelligheidrijders Annie v. Schaik-v. Dijk   

do 25-02 13:30 Gezelligheidrijders Tiny van der Velde   

zo 28-02 10:00 Toerfietsers     

 

Wintertocht 14 februari. 
 
Op Valentijnsdag, zondag 14 februari rijden we weer onze jaarlijkse 
Wintertocht. We starten om 10.00 uur en keren om 12.00 uur weer 
terug naar het clubhuis waar zoals gebruikelijk een heerlijk dampend 
bord erwtensoep op je staat te wachten. Wil je mee-eten geef dat dan 
vóór 8 februari door via de e-mail erwtensoeptocht@wtcculemborg.nl 
of aan Jan van Kats, (tel 0345-514786) 
 
 

 
Advertentie 

 

 
 

       Internet: www.footconnection.nl of www.fietsanalyse.nl 
        Telefoon: 0345-520330  



 

 

Internet: www.pliegersport.nl Telefoon: 0183-352479 
 
 

Advertentie 
 

Overzicht clubritten maart 2016 
Dag Datum Tijd Categorie Voorrijder(s) Opmerkingen 

di 01-03 13:30 Gezelligheidrijders Jan van Kats   

do 04-03 13:30 Gezelligheidrijders Jan Pin   

zo 07-03 10:00 Toerfietsers     

di 08-03 13:30 Gezelligheidrijders Sijgje Geerding   

do 11-03 13:30 Gezelligheidrijders Ad de Goede   

zo 14-03 10:00 Toerfietsers     

di 15-03 13:30 Gezelligheidrijders Wil Flipse   

do 18-03 13:30 Gezelligheidrijders Henny van Kats   

zo 21-03 10:00 Toerfietsers     

di 22-03 13:30 Gezelligheidrijders Cor Vogels   

do 24-03 13:30 Gezelligheidrijders Wim Bos   

ma 28-03 10:00 Toerfietsers   2e Paasdag 

di 29-03 13:30 Gezelligheidrijders     

do 31-03 13:30 Gezelligheidrijders     

zo 03-04 10:00 Toerfietsers en  
gezelligheidrijders 

  Lentetocht 
 (Openingstocht) 

 

Openingstocht en ALV op 3 en 4 april. 
 

De Openingstocht wordt dit jaar gereden op zondag 3 april, 
aanvang om 10.00 uur. De jaarlijkse ALV voorjaarsvergadering 
vindt één dag later plaats dus op maandag 4 april om 20.00 uur. 
Voor deze vergadering worden de uitnodiging en bijbehorende 
stukken later nog rondgestuurd. 
 
 

Advertentie 
 

Dresselhuijs administratie 

 
Oranjestraat 29, Beusichem 
 

Telefoon: 06-11476361 
 

E-mail: dresselhuijs@live.nl  
        
 



 
          Internet: www.familyfit.nl 
 

Telefoon: 0345-530146 
 
 
 

 

 

Advertentie 
 

Programma 2016 
 

14 februari Wintertocht 

  3 april Lentetocht (Openingstocht) 

  4 april ALV voorjaarsvergadering 

  
  1 mei 1e zondag v.d. maand TT+      
  5 juni 1e zondag v.d. maand TT+ 
26 juni Zomertocht 
  3 juli 1e zondag v.d. maand TT+  
  7 augustus 1e zondag v.d. maand TT+ 
  4 september 1e zondag v.d. maand TT+ 
11 september Jubileumfeest 25 jaar WTC Culemborg 
  2 oktober 1e zondag v.d. maand TT+ 
30 oktober Herfsttocht (start wintertijd) 
31 oktober ALV Najaarsvergadering 
 

Clubritten toerrijders 
 

Zondag   3 januari t/m 28 maart  10.00 uur 
    3 april t/m 30 oktober  09.00 uur 
    6 november t/m 18 december 10.00 uur 
 

N.B. Op 27 maart (1e Paasdag) en 15 mei (1e Pinksterdag) zijn de 
clubritten verschoven naar resp. 28 maart en 16 mei. 
 

Woensdag   11 mei t/m 31 augustus  19.00 uur 
 

Clubritten gezelligheidsrijders 
 

Dinsdag 5 januari t/m 20 december  13.30 uur 
 

Donderdag 7 januari t/m 22 december  13.30 uur 
 
Zomertijd begint op 27 maart (1e paasdag) en eindigt op 29 oktober. 


