NIEUWSBRIEF APRIL/MEI 2016
Beste Vrienden van de Tour de Lasalle,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2016, hierin brengen wij u op de hoogte van allerlei
”nieuwtjes”.
Het is Lente en het wielerbloed begint weer te kriebelen, tijd om u op de hoogte te brengen van
onze ideeën en activiteiten voor de Vrienden van de Tour de Lasalle.
In de loop van de komende maanden worden de VvTDL uitgenodigd voor de volgende activiteiten:

APRIL 2016:
• 19 april

: DOK clubkampioenschappen A-renners (19.00 uur)

• 24 april

: Evenementen ‘Uitdag’ in de Kampanje van 12.00 tot 16.00 uur

MEI 2016:
• 23 mei

: Presentatieavond van de Tour de Lasalle (zie site tour de Lasalle)
http://www.tourdelasalle.nl/nieuws/

JUNI 2016:
• 9 t/m 12 juni : Tour

de Lasalle
Is uw Retro fiets al klaar voor de Retro tour?
Vorig jaar hebben we tijdens de slotdag in
de schouwburg een fotocollage opgesteld
om de huidige renners een blik te geven op
de Tour van de oud renners. Dit jaar is het
de bedoeling dat we zo veel als mogelijk
RETRO fietsen gaan laten zien waar de oud
renners op hebben gekoerst.

Wilt u meer informatie, mail Ron van Dongen: Resume@ziggo.nl
• 11 juni
: Rabobank Sponsorfietstocht.
Doel is de clubkas hiermee aan te vullen, maximaal 4 renners kunnen deelnemen.
Per renner levert het €50 op. Start tussen 09.30 - 10.00 uur. Afstand circa 35 km.
Wees er snel bij als u wilt fietsen, we hebben er tenslotte maar 4 nodig.
Hebt u belangstelling, mail naar Geja: gj.spitel@quicknet.nl
Voor meer informatie:
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/kvnh/fietssponsortocht/voorwaarden/
• 12 juni

: Slotcriterium (VIP-tent, LOCATIE Kerkgracht).

Vervolg Nieuwsbrief april – mei 2016
OKTOBER 2016:
Slotavond VRIENDEN van de TOUR de LASALLE.
Informatie volgt!

Hieronder wielerrondes/evenement die u ook zeker niet mag missen:
• 24 april 2016

: Ronde van Breezand

• 1 mei 2016

: Ronde van ’t Zand

• 5 t/m 8 mei 2016

: Meertour

• 20 t/m 22 juni 2016 : De Hel van Petten
• 28 augustus 2016

: Ronde van Julianadorp

• november 2016

: Beukers Bike weekend

Wij horen het graag als u vindt dat iets toegevoegd moet worden of extra aandacht nodig heeft.

Verzoek:
De organisatie van de Tour de Lasalle is voortdurend op zoek naar vrijwilligers voor allerlei
kleine hand- en spandiensten. Als u iemand kent binnen uw familie of vriendenkring, die
behulpzaam zou willen zijn, laat u het ons dan weten.
Wij kunnen hem/haar in contact brengen met een contactpersoon van de Tour de Lasalle.

Het motto luid: “Vele handen maken licht werk!!!

Er is nog plaats voor meer Vrienden van de Tour de Lasalle.
Inschrijven kan nog steeds!
U kunt minimaal €30,00 overmaken op:
NL 49 INGB 0000 4809 37
o.v.v. factuurnummer GRB5005
Stichting Tour de Lasalle
Den Helder
Tot ziens bij één van de evenementen!

Werkgroep ‘Vrienden van de Tour de Lasalle’:
Vok Buur
Ron van Dongen
Geja Spigt

