FC BRABANTIA
e-mail: fcbrabantia66@gmail.com. Bank: NL64RABO0116806206

Secr.: Noorderweide 6, 4714 HE, Sprundel.

Website: www.fcbrabantia.nl

NIEUWSBRIEF

10

aug. 2016.

Hallo mede Brabantianen,
Vakantie’s zijn voor de meesten van ons alweer achter de rug en de eerste clubritten
voor de tweede seizoenshelft liggen al weer achter ons!
Hoog tijd dus om jullie te informeren over een aantal activiteiten die dit najaar plaats
vinden in het kader van ons 50 jarig jubileum.

“De

van Sprundel”

Op zaterdag 10 september willen we de generale repetitie rijden van “De 6 van
Sprundel”. Dit houdt in dat we dit gaan doen, met de ook op die dag aanwezige
begeleidende motorrijders. De clubrit naar Piershil komt hiermee te vervallen. Start
zoals gebruikelijk om 8.30 uur bij de Vijfsprong voor de eerste ronde van 25 km;
daarna sluiten de motorrijders bij de Trapkes in Sprundel aan voor de 2 e en evt. 3e
ronde van 25 km. Iedereen die dit voorproefje wil meemaken is natuurlijk meer dan
welkom deze dag.
Ook de leden die zich nog niet hebben opgegeven voor de “De 6” op 18 september,
kunnen dit nog steeds doen bij ondergetekende.
Op korte termijn gaan jullie via de commissie horen wat er op deze dag van je wordt
verwacht, dit n.a.v. jullie opgave’s.

Clubfoto
Een 50 jarig jubileum kan natuurlijk niet zonder een recente clubfoto, en zeker niet
als je juist over een nieuwe fantastische outfit beschikt, zoals wij nu doen.
Op zondagmorgen 11 september om 9.30 uur, gaat deze foto gemaakt worden, met,
als het enigszins kan, ALLE leden. Plaats van handeling is op de trappen van het
nieuwe Dienstverlenings Centrum (nieuwe gemeentehuis), Binnentuin 1, 4715 RW, te
Rucphen. Bedoeling is natuurlijk dat we allen op de foto gaan met de nieuwe
clubkleding. Vraag aan leden is dan ook om de nieuwe extra kledingstukken mee te
brengen deze morgen, zodat ook onze medeleden, die (nog) niet hierover beschikken
zich voor de foto in het nieuwe tenue kunnen presenteren. Dus hopelijk kan iedereen
zich deze 11e sept. zich een half uurtje vrij maken, om een zo compleet mogelijke
clubfoto te realiseren!!!
Voor de liefhebbers is er na afloop een clubrit !

Jubileumviering
Zoals eerder gemeld, is op 5 november onze officiele dag, waarop we ons 50 jarig
bestaan vieren. Bedoeling is dat er dan ook een kleine tentoonstelling komt, waarin
het verleden van onze club wordt weergegeven. Verzoek aan iedereen is dan ook om evt.
beschikbare historische spullen hiervoor beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan:
foto’s; herinneringen; kleding enz. Alles is welkom ! Graag deze spullen aanleveren bij:
Jos Bulkmans en/of Henk Broos, die er ook weer voor zorgen, dat je deze na afloop
weer terug gaat ontvangen.

Evt. suggesties voor verdere aankleding van deze dag zijn natuurlijk meer dan welkom.

Met vriendelijke groeten en veel fietsplezier gewenst,
Henk (secretaris)

henk.evers@adidas.com.

