
 

 
 
Beste Veluwerijders, 
 
2022 zit er bijna op. Na het jaar gestart te zijn met een staartje van de Corona perikelen is het 
uiteindelijk een mooi jaar geworden in vele opzichten. Vele mooie ritten hebben wij dit jaar kunnen 
fietsen met dank aan de inzet van de Toercommissie. De Vael Ouwe kon dit jaar ook weer doorgaan 
en hoewel de werkgroep liever een groter aantal deelnemers had gezien was het toch weer een 
prachtig evenement met een mooie opbrengst voor de verenigingskas waarmee wij in 2023 weer 
leuke evenementen kunnen organiseren. Normaal sta ik niet stil bij leden persoonlijk echter dit jaar 
moet ik een uitzondering maken. Het boegbeeld van de Vael Ouwe, Marinus Thijsen, heeft besloten 
om te stoppen bij de werkgroep. Ik wil Marinus heel hartelijk bedanken voor de vele jaren in de 
organisatie van de Vael Ouwe. Jouw kennis en ervaring zal worden gemist en jouw naam zal nog 
menig keer genoemd worden. Gelukkig staan er ook weer nieuwe leden op om werkzaamheden 
binnen de vereniging op te pakken en zo kunnen wij de Veluwerijders draaiende of eigenlijk 
fietsende houden.  
 
 

Snerttocht 
2023 kunnen wij weer aftrappen met de bekende “Snert tocht”. Deze zal worden gereden op 8 
januari 2023. Naast een fiets tocht zal er ook dit jaar weer een groep zijn die gaat wandelen. Het 
programma ziet er als volgt uit: 
 
10 uur verzamelen de wandelaars zich bij De Veluwse poort (Voorheen Polysport) De fietsers 
vertrekken volgens het normale vertrek schema. Tussen 11 uur en 13 uur zal er dan Snert, koffie, 
thee en andere versnaperingen zijn. 
 
Zet deze datum vast in je agenda! Ik kijk er naar uit jullie daar allemaal te ontmoeten. 
 

Tot slot 
Wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet dit jaar. Er is weer hard gewerkt door iedereen! 
Zonder alle vrijwilligers kan de Veluwerijders niet bestaan, laten wij dit vooral niet vergeten  
 

Vrijwilligers BEDANKT!  
 
Tot slot wil ik iedereen zeer prettige kerstdagen wensen en een zeer goed en sportief 2023!  
Ik ga er vanuit  dat wij elkaar volgend jaar zeker weer gaan zien en weer veel veilige kilometers 
kunnen gaan maken. 
 
Sportieve groeten, 
Richard Krupe 
Voorzitter 


