De fietszegening: niet
alleen voor wielrenfietsen
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Op zondag 10 maart organiseert wielervereniging TWC De Kachelders de
veertiende editie van de fietszegening bij de Dintherse kerk. Een evenement dat
jaarlijks meer bezoekers trekt. Ad van Zandbeek en John Korsten vertellen over
het geheim achter dit succes.
TWC De Kachelders
“Onze wielervereniging heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. De leden houden veel rekening met andere weggebruikers, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.
We onderhouden ook de fietsknooppuntroutes in de regio.”
In 2006 bestond de vereniging 25 jaar. “We wilden toen graag
iets organiseren, niet alleen voor onze eigen leden, maar voor
alle fietsliefhebbers. Dat is de fietszegening bij opening van
het wielerseizoen geworden.”
Fietszegening
“De fietsers die komen, krijgen een kopje koffie met iets lekkers en er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan fietstochten van verschillende afstanden,” vertelt John. “We kiezen ieder jaar een goed doel, liefst lokaal, waarvoor we de
bezoekers een vrijwillige bijdrage vragen.” De zegening wordt
uitgevoerd door pastoor Joost Jansen. “Hij is een echte fietsliefhebber en begint met een mooie toespraak. Iedereen krijgt
bij vertrek een gedenkkaartje met een toepasselijke spreuk.”
Voor wielerploegen uit de regio een mooi moment om elkaar te ontmoeten na de winterstop. “We hebben dit jaar een
prachtig nieuw tenue en presenteren deze tijdens de fietszegening,” vertelt Ad trots.
Voor iedereen
De organisatoren zien de zegening jaarlijks populairder worden, met de afgelopen jaren een opkomst van meer dan 300
fietsers. “We zijn de enigen die dit in Noord-Brabant organiseren, misschien wel de enigen in Nederland.” Verschillende
wielerploegen uit de regio zijn jaarlijks van de partij. Maar dat
zijn niet de enige bezoekers: “Steeds meer mensen komen individueel op hun gewone fiets of step. Dat vinden we erg leuk
en willen we stimuleren. Iedereen is welkom op 10 maart om
8:30 uur.” Voor meer informatie: www.twcdekachelders.nl
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