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Van onze voorzitter. 

Het is weer koud, dit voorseizoen! Het eerste gedeelte van het seizoen in maart bleek dit al, 
doordat enkele ritten moeizaam van start gingen, of helemaal niet werden verreden, maar 
het vervolg blonk nou ook niet direct uit door heel mooi weer. De enige rit, die er uitsprong, 
was Molrit 4 naar Ooltgensplaat en daar troffen we dan ook mooie omstandigheden, 
evenals een mooie plek voor de koffie! Hulde aan de uitzetters van deze rit, alleen was er 
een kleine dissonant in de vorm van een stelletje vrijbuiters, die aan het einde van de rit in 
de Biesbos bijna ons keurige peloton aan flarden reed! Triest voor die mensen was, dat ze 
reden in sponsorshirts van het VTC en Cees Boelaart en nog triester was, dat de heren 

VTC(=Brand) en Boelaart zelf meededen! Zij vonden het nodig om onze groep op een fietspad links 
(duwend) en zelfs middendoor gevaarlijk snel in te halen en het was een wonder, dat alles en iedereen 
heel bleef! Reacties van onze kant werden afgedaan met opmerkingen, alsof wij ons aanstelden, maar 
wij willen zo ontzettend graag toerfietsen en niet koersen op de openbare weg. Bovendien willen wij 
heel graag, dat toerfietsen overkomt als geordend en niet als semi-koersgedrag en daarom vind ik dit 
gedrag onacceptabel! Tegelijkertijd merkten we weer eens, dat met mooi weer toerfietsen steeds 
vaker problemen oplevert met “echte” recreanten, die met hun kinderen rustig trappend ook van het 
mooie weer genieten. Als we ons tempo aanhouden passeren we deze mensen met zo’n 28 km/u en 
met een groep van 60 man/vrouw; enig idee hoe dat op hen overkomt? Ik herinner me een rit in het 
Groene Hart, waar we niet meer naar toe zijn gegaan, vanwege een te groot aantal van dit soort 
fietsers, die alleen maar last hadden van onze groep. Zou het toch niet zo ver komen, dat we helemaal 
niet meer……………. Vervolgens hadden we onze eerste TEP-rit: de Waardentocht. Een leuke grote 
groep stond klaar, maar de verzorging, die we normaal gewend zijn, liet het afweten en dat was voor 
ons ook een verrassing! Dank zij Jan Korteland en Cock de Snoo, die zich inzetten als in het verleden 
bij Zwijndrecht-Zwijndrecht: intervallen om de kruisingen vrij te maken en vrij te houden, liep deze rit 
toch als gesmeerd en de meeste deelnemers hebben hiervan eigenlijk niets gemerkt! Hulde aan deze 
mannen! Hierna volgen een aantal “keuze”-ritten, waarvan we alleen maar benieuwd zijn naar de 
deelname, want het gaat om vlakke en heuvelachtige ritten, samenvallend met de Amstel Gold Race 
en een (voor het eerst) dubbel weekend-programma. Ook wij als bestuur leren dan van het 
deelnemers-aantal! Ondertussen gaan we door met organiseren en dan gaan we als eerste natuurlijk 
denken aan Zwijndrecht-Zwijndrecht. In dit blad vinden jullie een aankondiging, waaruit blijkt, dat we 
dit jaar gaan proberen aan te sluiten bij een “Impulse”-project: Spieren voor spieren. Samen met onze 
andere sponsors gaan we proberen om naar de toekomst toe een actie-week te organiseren, waarin 
we gezamenlijk naar buiten treden: onze Zwijndrecht-Zwijndrecht, de spinning-marathon en een actie 
bij SSPB. Natuurlijk hebben wij hier heel veel deelnemers bij nodig en bij deze roep ik al onze leden 
op……………… Ondertussen mag de kersverse snelle groep best wat meer deelnemers krijgen. 
Tevens is op de omni-vergadering van eind maart besloten, om kritisch te gaan kijken naar de inbreng 
en het verbruik van de beide afdelingen, gezien het voorstel tot verhoging van de bijdrage per lid. 
Vervolgens gaat de kleding (collants) binnenkort komen, dus daar krijgen jullie op korte termijn ook wat 
van te horen. Maar vooral is toch belangrijk: We blijven een kluppie om te fietsen!!     
Doen we dat toch vooral?  

 
Ad Stam.  
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Zwijndrecht NL – Zwijndrecht Bel  
    
Wat hebben deze twee samen ?  
Normaal gesproken niets, maar al jaren wordt er bij de organisatie van deze enige echte toerklassieker 
gedacht, wat kunnen als DTC De Mol meer betekenen om extra elan toe te voegen en deze tocht een 
doel te geven. Deelnemers aan Zw-Zw zijn gezonde mannen en vrouwen in diverse leeftijdsklassen en 
waarom kunnen zij niet iets betekenen voor personen die niet in staat zijn om als sporter aan z’n 
evenement deel te nemen.  
    
In samenwerking met onze sponsoren is besloten om dit jaar Zw-Zw aan een goed doel te koppelen 
en gekozen is voor Spieren voor Spieren.  
    
Waarom deze stichting?  
Bij Reaplus / Impulse wordt al jaren met groot succes een spinningmarathon gehouden voor Spieren 
voor Spieren, waaraan ook een aantal Mollers meedoet. Dit jaar is de opbrengst ( 2004 was € 32.000) 
van de spinningmarathon bestemd om ongeveer 300 kinderen met ongeneeslijke spierziekten de dag 
van hun leven te geven. Deze dag staat bekend als “De Dag van Ooit”  
    
Om deze dag te realiseren is een bedrag van € 50.000 nodig.  
     
Voor DTC De Mol een prachtig doel en een goede reden om fietsers op te roepen hun spieren in te 
zetten voor het goede doel. De ladder om deze doelstelling te realiseren ligt behoorlijk hoog en om 
meerdere mogelijkheden te creëren het doel te bereiken is er ook nog een derde evenement 
toegevoegd.  
      
Tussen Zwijndrecht NL – Zwijndrecht Bel en de spinningmarathon wordt op woensdag bij SSPB – ’t 
Bouwhuys een wedstrijd spijkerbroekhangen gehouden. Uiteraard is de opbrengst van dit 
evenement  ook bestemd voor het genoemde doel. Informatie hierover bij SSPB en ’t Bouwhuys. Over 
een eventuele deelname aan het spijkerbroekhangen is ons nog niets bekend.   
   
 

Onze derde sponsor PRO-AT zet zich fysiek in en neemt deel aan 
Zwijndrecht NL – Zwijndrecht BEL en de spinningmarathon.  
  

  

      
Zo is het niet, wat hebben deze twee samen.  
     

Met z’n vieren hebben we iets gezamenlijk.  
     
Een oproep aan allen. 

We zijn met ruim 200 leden.  
Laten we nou eens één keer allemaal inschrijven en meedoen aan Zwijndrecht NL – Zwijndrecht 
Bel en onze spieren inzetten voor kinderen met spierziekten en ze die ene dag te geven waar ze 
zo lang naar uitkijken.  

 

 



Met het inschrijfgeld steunt u Spieren voor Spieren en geeft u de kinderen de Dag van Ooit.Heeft u de 
mogelijkheid om u voor uw inzet te laten sponsoren, dan is dat helemaal fantastisch. Laat u 
bijvoorbeeld betalen per KM en help zodoende de opbrengst te vergroten.  
    
Neem voor deze extra sponsoring contact op met Wim van de Merwe. Ondernemingen krijgen een 
nota/kwitantie voor sponsoring. Het is niet allen de steun aan het goede doel om deel te nemen aan 
Zw -Zw. Het is vooral de belevenis en een sportieve prestatie om de tocht te rijden. Ook voor 2005 
hebben alle instanties weer toegezegd ons te assisteren en de tocht voor de fietsers tot onvergetelijke 
dag te maken. 
    

Politie  begeleiding van start tot finish  
   
Voor- en achterrijders  
   
Medische begeleiding  
   
Verbindingsdienst  
   
Materiaalwagens  
   
Bezemwagen  
   
Van start tot finish onbekommerd fietsen.  
    
Dit jaar wel een nieuwe startplaats. 
   

Korfbal heeft plaats gemaakt voor voetbal. De korfbalvereniging Zwijndrecht, waar we al jaren lang 
starten en finishen is/gaat verhuizen naar een nieuwe accommodatie en daarom is besloten 2005 te 
laten starten bij voetbalvereniging Groote Lindt, welke eveneens is gevestigd op sportpark Bakestein.  
    
Schrijf u in voor Zwijndrecht NL – Zwijndrecht Bel.  
    
Gebruik het inschrijfformulier. Elders afgedrukt in het clubblad.  
Of ga naar onze site www.fietsclubdemol.nl en vul daar het formulier in.  
    
   
  

Molrit 2 of 3 (?) Zaterdag 12 Maart.  
Omdat de vorige Molrit was komen te vervallen had Jan Gelderblom het wijze besluit genomen om de 
rit in Ochten te laten vervallen en een Molrit van 80km in de buurt te rijden.  Zo kon iedereen die in de 
winter nog niet zo veel had getraind toch goed mee komen. Er werd een e-mail verstuurd zodat de 
meeste mensen op de hoogte waren van de wijziging. Maar ook voor vandaag was de 
weersverwachting niet zo best. Ondanks dat liep de kantine toch nog redelijk vol. Toen het echter om 
8:50uur vreselijk begon te sneeuwen waren er toch wat gezichten met vertwijfeling en spijt te zien. 
Maar we lieten ons niet kennen en met “frisse” moed gingen we op pad met een groep van 3 vrouwen 
en zeker 40 mannen, waaronder de voorzitter. Direct na de start waren er al wat mensen die het voor 
gezien hielden en hun stalen ros naar huis stuurden. Op de brug kon je veel mensen horen denken; 
waar zijn we mee bezig? We hebben onderweg zo’n beetje alles te verduren gehad waar een fietser 
niet op zit te wachten; harde wind (tegen), regen, hagel en sneeuw. Slechts een enkel keertje prikte er 
ook een zonnetje door. Gelukkig kampten we met maar één lekke band. Op dat moment was de 
volwagen niet in de buurt. Omdat het bandje langzaam leeg liep konden we tot de volgwagen door 
fietsen. Het is goed dat vandaag iedereen z’n materiaal goed voor elkaar had. Want; je moet er toch 
niet aan denken dat je een stuk vijf lekke banden te verduren krijgt!  
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Op de weg naar Groot Ammers kregen we de snelle groep in het vizier. Even leek het er zelfs op dat 
we hen zouden gaan inhalen. Grote hilariteit in het peloton natuurlijk. Dat is het lot wat deze mannen 
zullen moeten dragen.   Uiteraard is het te hopen dat de snelle groep dit jaar een groot succes zal 
worden; zolang er geen conflict in belangen is kan de vereniging er alleen maar beter van worden. Het 
schijnt dat twee lekke banden de spelbrekers waren bij de snelle groep. Vlak voor de stop in 
Nieuwpoort begon het weer eens te regenen en dus was de koffie extra welkom. Op de terugweg 
zullen al veel mensen verlangend hebben uitgekeken naar een warm bad of douche. Maar eerst 
moesten we nog een fikse tegenwind overwinnen. Voorrijders Wout en Jan kregen hulp van Karel en 
Kees en al snel waren we bij ons clubgebouw. Met 23,3 km/u gemiddeld was dit de langzaamste rit in 
mijn Mol-geschiedenis.  Maar de weersomstandigheden zorgden voor een heroïsche tocht van 78,8 
km die niet snel vergeten zal worden.  
   

Jaap Booster  
  

     
      

 

   

Grote Schelde prijs.  

Belgie 9 April 2005  
Toen ik vanochtend om even voor 5 uur de wekker hoorde, twijfelde ik toch wel even aan mijn 
gezonde verstand. Maar de Belgische weersverwachting was matig positief en ik had een besluit 
genomen en dus; douchen!  Bij de IJshal aangekomen waren er totaal 11 man/vrouw op komen 
dagen. Het heeft weinig zin om te vertellen wie dat waren want het zijn altijd dezelfden. Hoe komt dat 
toch?  Toen we richting het zuiden reden lieten de weergoden ons nog schrikken door middel van een 
fikse natte sneeuwbui. In Schoten bleek de entourage super. De fietsen konden binnen gestald 
worden en we waren zo ingeschreven (€6,-). Op een gegeven moment knalde het startschot. 
Tenminste, dat dacht ik want het bleek mijn achterband te zijn. Nog voor het vertrek kon ik dus een 
bandje wisselen. Al na 45 km was de eerste stempelpost waar energiedrank, energierepen en fruit 
werden uitgedeeld. De route was zo plat als een dubbeltje en zo voor iedereen goed te doen. We 
hebben veel prachtige huizen gezien maar ook mooie landschappen met boerderijen. Ook op de 
tweede stop was het goed toeven. Het was droog, maar behoorlijk fris vandaag dus de vers gezette 
Belgische koffie smaakte goed. In de laatste kilometers van deze tocht hebben we het, op een paar 
spetters na, droog gehouden.   Maar de wind wakkerde behoorlijk aan en daarom moest er nog flink 
gewerkt worden. Ondanks dat we ons in hadden geschreven voor de 155km tocht bleef de teller bij 
150km stilstaan. Bij het eindpunt was er een bewaakte fietsenstalling. Binnen kregen we een T-shirt en 
een bord warme pasta. Bovendien had Jan Korteland nog een wielershirt gewonnen in een loterij.  Dit 
kan je met recht een goed verzorgde toertocht noemen!  Zoals eerder gezegd was het peloton 11 man 
sterk. Dit betekent dat er meer dan 200 leden niet bij waren!!!  De samenwerking en sfeer in zo’n 
kleine groep is hartstikke goed, maar het zou nog leuker zijn als er eens wat meer mensen meerijden. 
Het is echt de moeite waard om daarvoor zo vroeg je bed uit te komen.  
    

Jaap Booster  

  

    
   
 
 

 

     

     

 

 



Ik geef de pen aan..........  
Op 29 maart j.l. kreeg ik van onze secretaris, Johan Osseweijer, het bericht dat ik 
diegene ben die op plaats 13 staat en met het verzoek een stukje te willen 
schrijven voor het clubblad. Nooit geweten dat ik de nummer 13 ben op de 
ledenlijst van De Mol. Gelukkig is het ook zo dat ik van dat “nummer 13”  tot op 
heden weinig ongemakken heb gehad. Geen ongevallen, geen valpartijen, zelfs 
een lekke band bij een Molrit is mij tot op heden bespaard gebleven en dat wilde 
ik eigenlijk graag zo houden. Best lekker fietsen zo. Nu heb ik ook nog even in het 
clubblad van februari 2005 gekeken naar de laatste bijdrage van Ton Verhagen. 

Hij had een mooie rekenformule bedacht voor de volgende schrijver en zijn voorstel was dat de 13e 
persoon boven zijn naam op de ledenlijst de volgende schrijver zou zijn. Als de ledenlijst op nummer 
en alfabet is gesorteerd, dan denk ik dat onze secretaris of de redactie de ledenlijst op zijn kop heeft 
gehad en/of de bedoeling van Ton Verhagen niet goed heeft begrepen. Nu de brief toch bij mij is 
terecht gekomen, wil ik aan het verzoek van onze secretaris voldoen, daarbij in gedachten nemend de 
openingsalinea van Ton Verhagen.  
   
Dan nu even iets over mijzelf: Mijn naam is Arie Bode, 61 jaar en woon in Alblasserdam. Getrouwd en 
3 kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen. Sinds 1999 lid van De Mol. Daarvoor veelal solo kilometers 
gemaakt en hoofdzakelijk ritten niet boven de 100 kilometer. Ben ook lid van De Mol geworden om 
meer regelmaat in het fietsen te krijgen en meer kilometers te maken. Het was dan ook een hele 
ervaring om in april 1999 de Ronde van Noord-Holland mee te fietsen van 165 km. Met die straffe 
wind, draaien en keren, opnieuw aanzetten viel dat toen beslist niet mee. Van wie ik toen net even dat 
duwtje in de rug kreeg zal ik nooit weten, maar het hielp echt om de laatste loodjes te volbrengen. Ik 
heb me toen ook laten strikken voor Zwijndrecht-Zwijndrecht en ik moet zeggen dat ik daar nooit spijt 
van heb gehad. Als je die eenmaal gereden heb, wil je deze tocht niet meer missen. Een tocht die 
goed is georganiseerd waarbij alle wegen vrij gemaakt dankzij de escorterende motorrijders en overige 
begeleiders. De ontvangst en begeleiding van de Belgische Politie vanaf de Nederlands-Belgische 
grens richting Waaslandtunnel naar Zwijndrecht (B) en weer terug. Ik vind dit werkelijk een belevenis 
apart. Ben ook vast van plan deze tocht ook dit jaar weer te maken. Evenals de andere door de club 
georganiseerde ritten.  
   
Rest nog het punt om de pen weer door te geven. En gelet op het bovenstaande zou dat volgens mijn 
beleving het voorstel van Ton Verhagen moeten zijn, n.l.: de 13e persoon boven zijn naam. Is het 
misschien een goed voorstel om eens per jaar in het clubblad de ledenlijst af te drukken? Kunnen we 
gelijk de juiste naam invullen.  
   
Met vriendelijke fietsgroeten, 
   

Arie Bode  
 

 
   
   

De Mol op Internet.  
Op de laatste pagina van het Toernieuws staan altijd de internetgegevens van de Mol. Bestuurslid 
Gerrit van den Bogerd is een van de enthousiaste mensen die proberen om alles up to date te houden 
en de site van de nieuwste informatie te voorzien. De leden die hier wel eens naar kijken zullen 
gemerkt hebben dat hier veel nuttige informatie over onze toerclub op staat. Leuk om eens zelf op te 
kijken, maar ook om eventuele geïnteresseerden op te wijzen als ze wat meer over onze club willen 
weten, of zelfs als ze lid willen worden 

    
    
   
 

 



De Snelle groep. 
Het seizoen begint voor een ieder op gang te komen. Het peloton, de groep 55+, de bonte dinsdag 
avond trein en de snelle groep. De deelnemers aantallen voor alle activiteiten tot nog toe zijn ronduit 
goed te noemen. De snelle groep vind ik eigenlijk geen goede naam die de lading dekt. Deze groep 
rijdt namelijk iets harder dan de rest hetgeen nadrukkelijk tot uiting komt in de gereden gemiddelden 
tot nu toe. 28 tot 29 kilometer per uur. Er wordt dit seizoen enkele minuten voor de ‘grote groep’ 
gestart. Dit om eventuele twijfelaars alsnog de kans te geven mee te gaan. Bijkomend voordeel is 
minder vroeg je koffer uit. Het grote voordeel is dat, indien nodig, altijd van de service van de 
volgwagen gebruikt kan worden. De volgwagen is immers nooit ver weg. Lekke banden vervangen we 
zelf en daarop hebben we de afgelopen ritten goed kunnen oefenen. Onder alle omstandigheden geldt 
“samen uit en samen thuis” behoudens het geval dat iemand aangeeft terug te willen zakken naar de 
grote groep omdat hij of zij die dag die niet de goede benen heeft of plaats wil nemen in de volgwagen. 
De afgelopen drie ritten waar gemiddeld 8 tot 10 man aan deel hebben genomen, overigens waar 
blijven de dames????????, heeft iedereen zich uitstekend aan de gemaakte afspraken gehouden. 
Iedereen doet zijn werk en om aflossingen hoeft nooit te worden gevraagd. Ook was een ieder bereid 
om een ander wat langer uit de wind te houden als dit nodig was. Jan Gelderblom stuurt per e-mail 
ruimschoots van te voren de route toe aan iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven zodat de route 
behoorlijk tussen de oren van een ieder zit zodat fout rijden eigenlijk niet gebeurt.  
   
Conclusie tot nu toe. Doorgaan en anderen zo enthousiast zien te krijgen om ook mee te gaan. De 
conditie is al op een zeer behoorlijk peil, er is plezierig en sportief gereden en veel gelachen. Iedereen 
die de uitdaging nog niet heeft durven aangaan is van harte welkom. De sportieve uitdaging ligt per 
saldo niet veel hoger dan de grote groep maar de voldoening voor de betrokkenen is vele malen 
groter. Tot slot, fietsen bij de Mol enz………………. en dat moet vooral zo blijven.  
   

Gerard van Rheenen  
  
   
    
  
   

Spieren voor Spieren Spinningmarathon 2005. 
De spinningmarathon wordt dit jaar alweer voor de 6e maal georganiseerd door Zorg- en fitcentrum 
Impulse.  Ook dit jaar draagt deze estafettemarathon weer de naam Spieren voor Spieren 
Spinningmarathon. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat de spinningmarathon inmiddels is 
uitgegroeid is tot het grootste sponsorevenement t.b.v. de Stichting Spieren voor Spieren. Het 
uitdagende doel van dit jaar is om voor meer dan 250 kinderen met een spierziekte een volledig 
verzorgde dag naar het Land van Ooit te organiseren. Tijdens deze nationale Spieren voor Spieren 
dag zijn er ook talrijke bekende voetballers aanwezig en worden er allerlei activiteiten georganiseerd 
om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Om deze dag te bewerkstelligen is een bedrag 
nodig van ongeveer 40.000,- euro. Met de titel Nu voor “Ooit”  zal  op zaterdag 4 juni een themaweek 
van start gaan om een zo hoog mogelijk sponsorbedrag bijeen te brengen. Allereerst zal zaterdag 4 
juni de wielerklassieker Zwijndrecht- Zwijndrecht van fietsclub de Mol van start gaan. Op woensdag 8 
juni zal er door het SSPB een competitie spijkerbroek hangen worden georganiseerd. Ter afsluiting 
van Nu voor  “Ooit”   zal zaterdagmorgen 11 juni om 8.00 uur in de ochtend het startschot worden 
gegeven voor de spinningmarathon. Ook voor dit jaar geldt de winnaar is het team met het hoogste 
sponsorbedrag.  
   

Het is  Nu  tijd om  “Ooit”  

te sponsoren !  

 

 

 

 



 

De winnaars en de opbrengst van voorgaande edities. 
   
Jaar  winnende team     De opbrengst    Het eindtotaal  
2000   Team Impulse   1.909      5.680  
2001 Team de Mol    4.045      8.409   
2002 Beter laat dan nooit 1   3.100    25.000  
2003 Hairmaxx    12.000   30.500  
2004 Hairmaxx    8.548    32.000  
   
Alle kosten samenhangend met de organisatie worden grotendeels gedragen door de sponsors. Indien 
blijkt dat dit  bij een gedeelte niet gerealiseerd kan worden zal dit kenbaar gemaakt worden. Het 
personeel van Impulse stelt haar tijd belangeloos beschikbaar. De opgebrachte sponsorgelden komen 
volledig ten goede aan het goede doel.  
   
Vragen. 
Onze voorkeur gaat uit naar vragen via e-mail op het adres info@spinningmarathon.com .Tevens 
attenderen wij u op de website www.spinningmarathon.com. Bij dringende vragen kunt u Impulse 
bellen 078-6305464.  
   
De verantwoording en organisatie is in handen van Roel Swijnenburg en Marco van Wensen. Zij 
werken binnen Impulse en hebben de verantwoording naar cliënten van Zorg- en fitcentrum Impulse. 
De organisatie vindt plaats in onze vrije tijd. Wij vragen daarom uw begrip als wij u niet direct te woord 
kunnen staan. Dat bij de Spinningmarathon al elk jaar diverse leden van DTC De Mol zich inzetten 
voor het goede doel is misschien niet bij iedereen bekend. In het stuk van Impulse over de 
Spinningmarathon 2005 kan u lezen dat in het jaar 2001 het Team De Mol heeft gezorgd voor de 
grootste inbreng van sponsorgelden en dat in de jaren 2003 en 2004 dit het Team Hairmaxx was met 
als goede tweede het Team De Mol. In het Team Hairmaxx zit onze eigen Molrittenkampioen Jannes 
Schreuder. Zo blijkt maar weer dat Jannes op meerdere fronten een echte kampioen is. Naast zijn 
deelname aan de Spinningmarathon organiseert hij diverse activiteiten om zoveel mogelijk geld binnen 
te halen voor de Stichting Spieren voor Spieren. Volg het voorbeeld van deze Mollers en zet u in voor 
het goede doel. Schrijf je in voor Zwijndrecht NL - Zwijndrecht Bel en laat je sponsoren voor deze 
inspanning.  
  

   
   
  

Nieuwe leden:  

J.F.v/d Eijnden  - Dordrecht  
R.Lodder   - Dordrecht  
A.van Heeren  - Dordrechtt  
R.Fenix   - Dordrecht  
F.Hesp   - Dordrecht  
H.de Man   - Papendrecht  
M.J.Visser   - Papendrecht  
P.Lahey   - Papendrecht  
G Booster-Gijbels  - Zwijndrecht  
   
We heten al deze mensen van harte welkom in onze vereniging!  
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Clubgebouw: Vogelaarsweg 6 – Recreatiegebied Hollandse Biesbosch  – Dordrecht.   
Tel. 078 – 6164303.  

       

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
    

E-mailadres: postmaster@fietsclubdemol.nl 

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  

 

   
Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  

   
     

 
 

Koop bij onze  

adverteerders!! 
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