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 Jubileum fietsweekend

 Opening ATB-seizoen

Op 8, 9 en 10 september heeft een delegatie van zeventien
leden (vijf racefietsers en twaalf mountainbikers) genoten
van een fris, nat maar sportief en zeer gezellig jubileum
fietsweekend in het Duitse Willingen, midden in de heuvels
van het Sauerland.
Dat de weergoden ons in tegenstelling tot vijf jaar geleden in
Altastenberg erg ongunstig waren gezind, mocht de pret niet
drukken en er zijn heel wat kilometers en hoogtemeters
gemaakt. Vrijdagmiddag en -avond heeft het langdurig
geregend en ook zaterdagochtend had niemand haast om
zich van de ontbijttafel los te maken en op de fiets te
klimmen. Gelukkig waren er zaterdagmiddag tussen de buien
door ook droge perioden en liet de zon zich zelfs af en toe
zien. De zondag tenslotte was een frisse, maar prachtige
fietsdag.
We hebben volop genoten van de gastvrijheid en zorg
(kleding drogen!) van Miranda en Peter van hotel Zum
Paradies die twee keer een heerlijke maaltijd voor ons
hebben verzorgd en ons na afloop van de dagelijkse
inspanningen elke keer ruim konden voorzien van de nodige,
al dan niet licht alcoholische versnaperingen. Ook de
gezamenlijk genuttigde vertreksoep van zondag viel in de
smaak, zodat we met een volle maag en voldaan gevoel weer
naar Diever konden afreizen.

Op zondag 1 oktober willen we het atb- herfst/winter seizoen
officieel inluiden met een sportieve activiteit op het menparcours van Henk v.d. Walle, beter bekend als “de
paardenbak”. Wat we daar gaan doen, houden we nog even
geheim maar alle leden met een atb kunnen meedoen,
ongeacht hoe getraind je bent. Voor deze activiteit is het niet
nodig om je op te geven. We verzamelen om 9.30 uur in
Dorpsrestaurant de Lange en sluiten ook daar af met een
traditionele kom snert.

 ATB-tochten
De tochten voor het komende atb-seizoen staan gepland op
29 oktober, 3 december en 7 januari. Uiteraard willen we
voor het uitzetten van de routes op de zaterdagen
voorafgaand aan deze data en op de dagen zelf weer een
beroep doen op onze vaste schare vrijwilligers. Heb je nog
nooit meegeholpen maar lijkt
het je leuk (en dat is het zeker),
meld je dan aan bij tochtcoördinator Jan Kuiper
(persoonlijk of via e-mailadres:
kuipervof@gmail.com).
Onlangs hebben onze
toertochten het stempel “NTFU
erkend” gekregen.

 Groene route
Het gehele jaar door worden er zo nu en dan kleine
reparaties verricht aan de groene atb-route. Er worden
nieuwe palen geplaatst en er wordt gesnoeid om de pijlen
beter zichtbaar te maken. Elk jaar willen we echter ook groot
onderhoud plegen en slechte stukken aanpakken. We doen
hierbij graag en beroep op leden die ons hierbij kunnen
helpen. De eerstvolgende zaterdag dat we aan het werk gaan
is op 14 oktober. Houd dus vrij die datum!

Agenda:
1-10: start atb-seizoen
14-10: werk aan de groene route

29-10, 3-12 en 7-1:
Atb toertochten

