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Nieuwsitem 1: Nieuwe Velocé-kleding
Voor leden die nog nieuwe kledingstukken willen of vervangen en/of ter aanvulling van het tenue, is er
nog verschillende kleding te koop.
Voor zowel dames als heren zijn er nog shirts korte mouw, shirts lange mouw, korte broeken, lange
broeken, korte broek zonder bretellen (dames) en winter combi jacks, in verschillende maten
verkrijgbaar. Maar ook: sokken en enkele arm en/of beenstukken.
Interesse? Stuur een mail naar info@tcveloce.nl en vraag naar de aantrekkelijke prijzen en beschikbare
maten!

Nieuwsitem 2: Openingstocht 2015
Iets later dan gebruikelijk organiseert de activiteitencommissie op zondag 19 april de jaarlijkse
openingstocht voor de MTB en de RACE. Het plan is om ’s morgens om 8:30 te verzamelen bij de kerk,
waarna we onze eigen Van Wijnen Oost Achterhoektocht gaan voor-fietsen, in groepen van
verschillende niveaus.
Een paar weken later zijn veel vrijwilligers in de vereniging druk voor onze eigen toertocht met het
uitpijlen, controleren, inschrijven, begeleiden, opruimen, en nog veel meer. Op deze manier is iedereen
in de gelegenheid om hem ook zelf te kunnen fietsen.
Na de ronde kan iedereen zich thuis even opfrissen, om zo rond 13:00 ons te verzamelen bij Bruntjes in
het oude café waar Inge een heerlijk Hollands buffet voor ons klaar zet, waarna we nog lekker even
kunnen drinken. Kosten buffet € 11,50 per persoon, opgave via info@tcveloce.nl

Nieuwsitem 3: Velocé-Weekend 12-14 juni 2015 - Niedersorpe, Sauerland
De activiteitencommissie heeft voor het Velocé-Weekend dit jaar een karakteristiek vakantiehuis
gevonden in de prachtige fietsomgeving van Smallenberg-Niedersorpe aan de zuidoost kant van het
Sauerland, Duitsland. Het wordt ook wel het 'gebied van de 1000 bergen' genoemd en is zich de laatste
jaren sterk aan het ontwikkelen tot een populair fietsgebied. Er zijn veel vaste routes uitgezet die
gecombineerd kunnen worden. Doordat de streek in een middelgebergte ligt, is het voor ieder niveau
prachtig fietsen. De routes en wegen zijn veelal glooiend aangelegd.

In tegenstelling tot andere jaren waar we vaak in hotels of kleine
appartementen neerstreken, hebben we dit jaar het gehele 'Sorpehaus' voor ons zelf.
Dit enorme vakantiehuis is voor maximaal 30 personen en heeft 11 slaapkamers, 10 badkamers, een
grote eetkamer voor de gehele groep, eigen bar met tap, bioscoop, gigantisch terras, en nog veel meer!
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Vervolg Nieuwsitem 3: Velocé-Weekend 12-14 juni 2015 - Niedersorpe, Sauerland
Centraal staat tijdens het weekend: “samen fietsen voor iedereen in een gemoedelijke sfeer.”
Dus of dat je al jaren fietst of net begonnen bent, of dat je een ervaren klimgeit bent of dat je zo'n berg toch wel
met enige twijfel aankijkt, op de mountainbike of op racefiets, het maakt niets uit! Iedereen die zin heeft in een
gezellig weekend kan mee.
De bedoeling is in grove lijnen: vrijdagochtend met zijn allen verzamelen bij Bruntjes, drinken we samen al even
lekker een kopje koffie, terwijl de auto's en bus worden ingepakt. Dan rijden we naar Niedersorpe, waar we aan
het begin van de middag willen aankomen, zodat we vrijdag al een kleine ronde kunnen fietsen. Op zaterdag
maken we een grotere ronde, alles in een tempo dat iedereen kan volgen. Op zondag fietsen we ook nog een
leuke ronde, maar vertrekken in de loop van de middag met zijn allen samen weer richting Zieuwent. Waar
traditie getrouw nog even lekker een hap eten bij Inge.
Kosten zijn € 130 per persoon. Opgave kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer:
NL85 RABO 0336 1009 06 t.n.v. Velocé Toerclub Zieuwent, ovv je naam.
Opgeven kan tot 1 mei 2015!
Voor meer informatie over het huis en de locatie:
http://www.micazu.nl/vakantiehuis/duitsland/sauerland/schmallenberg-niedersorpe/sorpehaus-12444/#

