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Voorwoord 
 
Van de voorzitter… 
We gaan het seizoen 2021 alweer afsluiten. Net als vorig jaar was ook dit jaar 
geen normaal jaar maar gelukkig hebben we wel met elkaar heel wat kilome-
ters kunnen rijden. Met gepaste maatregelen waar nodig en helaas nog niet 
met alle molleden die zouden willen maar toch zeker met een mooie opkomst. 

 Heel fijn was het om te zien dat na een wat moeizame start de bezetting van 
de volgwagen ineens helemaal was geregeld. Op de Oude Knarrendag heeft 
Jannes Schreuder ervoor gezorgd dat de aanwezige groep de agenda tot einde 
seizoen gevuld heeft. Super fijn, hartelijk dank Jannes en de molleden die zich 
opgegeven hebben. Hopelijk inspireert dit de overige groepen om volgend jaar 
ook een steentje bij te dragen. Het plan is om elk weekend weer te gaan rij-
den dus geef je weekend van voorkeur in 2022 alvast door aan de jongens 
van de volgwagen of aan de toercommissie. 

Op zaterdag 30 oktober zal het seizoen officieel worden afgesloten met de 
Erwtensoeprit. Voor iedereen is er dan erwtensoep met een broodje netjes 
verzorgd door onze Co. Mocht je een handje willen helpen om alles klaar te 
zetten laat dat dan even weten aan de toercommissie en/ of Co.                
Tijdens de Erwtensoeprit zal ook de uitreiking plaatsvinden van de Molherinne-
ring voor 2021 en zal het eindklassement van het Molrittenklassement bekend 
worden gemaakt door de toercommissie. De Supermol slaan we nog een jaar-
tje over omdat het aantal buitenritten dit jaar wel erg beperkt was. 

Ikzelf zal helaas niet aanwezig zijn bij de Erwtensoeprit. Recent is er een cyste 
van 10x15cm in mijn buik geconstateerd die er moet spoed uitgehaald moet 
worden. Afhankelijk van wat er gevonden wordt tijdens het verwijderen zal 
het herstel korter of langer duren maar in elk geval meerdere weken. Voorlo-
pig zit het aanwezig zijn op de club er dus niet in en fietsen helaas al helemaal 
niet. De verlate ALV van dit jaar zal dus nog iets later plaatsvinden maar de 
presentatie komt wel spoedig online. 

Eerder was aangekondigd dat de uitreiking van de presentjes van de strippen-
kaartritten tijdens de verlate ALV van dit jaar zou plaatsvinden, deze uitreiking 
zal nu ook tijdens de Erwtensoeprit. 

Na de Erwtensoeprit stopt het officiële programma maar zoals al vele jaren 
traditie is fietst de club op zaterdag gewoon door. Starten bij de McDonalds 
Kerkeplaat 2 om 10 uur. De woensdaggroep zal ongetwijfeld ook doorfietsen 
zolang het weer dat toelaat. Mochten er nog verdere activiteiten of trainingen 
georganiseerd worden deze winter dan komt die informatie ongetwijfeld via de 
website of nieuwsbrief naar jullie toe. 

Nog vele veilige en gezellig kilometers in 2021! 

Groeten Anne Marie Goossens-Verjaal                                                    
Voorzitter DTC de Mol 
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www.pliegersport.nl 

Colnago 
Eddy Merckx 

Trek 
Giant 
Look 

Concorde 
 

Pinarello 
Opera 

Cannondale 
Ridley 

De Rosa 
Gazelle 

Gorinchemsestraat 78, 
Meerkerk, Tel 0183-352479 

Hét adres voor Race en ATB fietsen 
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 Pyreneeën Challenge 2021 

En toen kwam die “verschrikkelijke” slotkilo-
meter: gemiddeld 10,5% en het laatste stuk 
13%. Die ochtend waren we, in het donker, 
om zeven uur vertrokken vanaf de camping 
in Argelès Gazost. Uiteraard met goede ver-
lichting op de fiets, maar de koplampen van 
de begeleidende motorrijders waren een wel-
kom extra. Het was niet koud; kleding ge-
woon “kort, kort”. Samen met Bmol na 20 
kilometer licht klimmen lekker even gestopt 
in Luz St. Sauveur om een dubbele espresso 
te scoren. Lmol vertrok een uurtje later en 
die zouden we pas op de top weer zien. In Luz St. Sauveur begint de klim van 
de Tourmalet pas echt. Afgezien van een paar stukjes verlichting teken je voor 
8% en dat 19 kilometer lang. Met nog 10 kilometer voor de boeg, konden we 
even bijtanken en uitrusten bij de verfrissingspost; lekker een colaatje, 
stroopwafel, energiereepje en gaan. We kwamen nu in de volle zon en met 16 
graden is dit een ideale fietstemperatuur. We concentreren ons op de kilome-
terpaaltjes langs de weg en tellen af. Bmol voorop en ik er achteraan (soms 
met enige afstand maar een fotostop is altijd goed voor de hereniging). 

Met nog twee kilometer te gaan, slaat de vermoeidheid toe; ik moet even 
voetje aan de grond zetten om op adem te komen. Bmol ontketent haar dui-
vels en snelt in één keer door naar de top. Er zijn ook nog wegwerkzaamhe-
den waardoor je ritme onderbroken wordt door een rood stoplicht (ja, geldt 
ook voor fietsers) maar eindelijk is daar die laatste bocht; ik hoor de aanmoe-
digingen, ik hoor zelfs mijn naam roepen, alles eruit persen en daar is de fi-
nish. Bmol staat al te glunderen met een mooie medaille om haar nek; ik krijg 
hem ook uitgereikt. Zo, nu eerst op naar de lunchpost en ons tegoed doen aan 
pannenkoeken, cola, water, broodjes en een windjack aandoen want ondanks 
de felle zon, voelt de wind koud aan. De sterkere fietsers waren later gestart 
met als doel dat iedereen min of meer gelijktijdig op de top aankomt zodat 
het evenement gezamenlijk kan worden afgesloten. 

We waren gelukkig, met gevulde buikjes, net op tijd weer terug bij de finish 
om getuige te zijn van de laatste 100 klimmeters van Lmol. Foto’s maken, 

herstellen en dan 
de heerlijke belo-
ning van 35 km 
dalen! Lekker nog 
met een tussen-
stop in Luz voor 
een heerlijk bord 
pasta. 
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MedPlus Gezondheidscen-
trum, uw adres op het 
gebied van fysiothera-
pie, sport en lifesty-

le. 

www.medplus.nl 

Van Neurenburgpad 2A, Dordrecht 
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 Is de Tourmalet het enige wat we 
gedaan hebben? Nee, zeker niet. 
Lmol en Amol hebben op de dag 
na aankomst de Col de Spandelles 
gedaan. Wellicht niet zo’n beken-
de naam maar is 14,7 km lang en 
overbrugt 878 hoogtemeters met 
een gemiddeld stijgingspercenta-
ge van 5,9 % met als steilste uit-
schieter maar liefst 14,3%. Een 
leuk start ritje dus. De tweede 
dag zijn we met z’n drieën vanuit 
Luz naar Cirque de Troumouse 
gefietst; aan de andere kant van 
de bergrug ligt Cirque de Gaver-
nie. Gemiddeld “slechts” 5,2% 
maar ook hier uitschieters van 12 
en 14%. 

De beklimming van de Tourmalet 
is de slotdag van het driedaags 
evenement Pyreneeën Challenge. 
De deelnemers hebben sponsor-
geld bijeengebracht en fietsen 
voor Ride4Kids. Het doel van de stichting is fondsen bijeen te brengen om on-
derzoek te kunnen doen naar (energie) stofwisselingsziekten bij kinderen. 
Voor wie meer wil weten: https://www.ride4kids.nl/ons-doel/
energiestofwisselingziekten/. 50% van de opbrengst van de Goede Doelen 
Molentocht is hier ook naar toegegaan. Ik wil graag iedereen bedanken die bij 
onze club hieraan heeft meegeholpen. De totale opbrengst is dit jaar uitgeko-
men op ruim 333.000 Euro. 

De eerste dag van de driedaagse ging naar 
Pont d’Espagne. Toch ook weer een klim van 
ruim 18 kilometer; tot aan Cauterets is het 
goed te doen maar daarna lopen de stij-
gingspercentages op en noteren we op het 
steilste stukje zelfs 15%. Het deel boven 
Cauterets is een soort van smalle kloof met 
schitterende watervallen en schaduw. Je 
bent hier in een nationaal park; het is echt 
genieten. Met een omweg heen en terug (ja, 
natuurlijk weer met klimmetjes) geeft de 
Garmin thuis op de camping toch mooi 1545 
hoogtemeters aan. 
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www.ts-cat.com 
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De tweede dag begint mooi maar de weersvoorspelling is slecht, heel slecht. 
Ik besluit een rustdag in te lassen (ben ook geen twintig meer hè!); Bmol gaat 
op eigen gelegenheid een kort rondje. Lmol neemt de handschoen op en klimt 
vol goede moed naar de Col du Soulor. Inmiddels komt het met bakken uit de 
hemel. De weg naar de Col d’Aubisque wordt afgesloten vanwege de enorme 
waterstromen die naar beneden komen. Helaas liggen de tasjes met droge en 
warme kleren daar nog wel. Zonder extra bescherming moet Lmol ruim 25 
kilometer dalen en komt volkomen verkleumd en onderkoeld op de camping. 
Warme thee, een warme douche en een heerlijk dikke fleece doen dan wonde-
ren. Maar châpeau voor deze prestatie. 

Al met al kijken we met elkaar terug op een bijzonder mooie week met spor-
tieve prestaties en een bijzonder warm teamgevoel. 

 

Ada uit de Bosc 
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Als we de Col de La Croix de Fer, de Col du Glandon, Col de Galibier en de Col 
de la Madeleine noemen gaat bij mening wielrenner het hart sneller kloppen. 
Deze klassiekers in de Tour de France en cols van de buitencategorie komen 
regelmatig voor in de dromen van de wielrenner. Wat is er mooier dan zo’n 
beklimming zelf eens maken?  
Wij hebben een huis gekocht tussen deze magnifieke bergcols. Het is dan ook 
de ideale bestemming in de periode juni tot en met september voor de berg-
liefhebber, uh wielrenner 😉. In het zomerseizoen zijn de stoeltjesliften open 
voor wandelaars en MTB-ers. In de winter is Saint Sorlin d’Arves een van de 
bestemmingen in het skigebied Les Sybelles, het 4e Franse skigebied met 310 
km pistes.  
 
In dit artikel delen we enkele tips met jullie over deze regio.  
 
Col de la Croix de Fer via de Col de Mollard  
Allereerst beginnen we met de Col de Croix de Fer (het 
ijzeren kruis). Ons huis ligt, aan de route de La Croix de 
Fer, 7 kilometer onder de top van de la Croix de Fer. Op 
2,5 kilometer van deze top ligt de Col du Glandon. De 
totale beklimming van de Croix de Fer vanuit Saint Jean- 
de- Maurienne is 29 kilometer. Wij raden jullie de be-
klimming vanuit Saint- Jean-de-Maurienne, Villargondran 
via de Col de Mollard. Het eerste deel heeft heel veel 
haarspeldbochten met aangename stijgingspercentages 
en veel schaduw.  

 
Alpe d’Huez  
Een mooie andere route is om 
vanuit het huis gelijk te starten en na 7 kilometer klim-
men de top van de Col de La Croix de Fer of na 10 km 
op de Col du Glandon te bereiken. Na even genoten te 
hebben van het landschap vervolg je je weg langs het 
stuwmeer naar Allemond, Bourg d’Oisans en door naar 
de befaamde Alpe d’Huez.  
 
 
 
 
 
 
 

Korting  
Ons chalet  is voor maximaal 12 personen, heeft een grote woonkamer met 
open haard, een luxe keuken, 5 slaapkamers, 3 badkamers, een inpandige 
garage voor de fietsen en een tuin op het zuiden!  De lift is 500 meter van het 

huis. Voor leden van de 
Mol geven we 20% kor-
ting op een boeking via 
www.chaletlamarmotte.fr 
in de maanden juni en 
september. Geef bij de 
boeking de code Bergop-
metdemol2021 door. 
 
Daan & Cindy  
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Vanuit de toercommissie 
 
We hebben als toercommissie een aantal onderwerpen. De een leuk de ander 
superleuk en weer een andere met een regelverhaal. 

 
Verkeersregels 
 
Dagelijks vernemen we het op TV, de dagbla-
den, de week- en maandbladen en op straat. 
De mens in Nederland heeft soms een kort 
lontje met alle gevolgen van dien. Van ver-
baal geweld, agressie en soms tot fysiek ge-
weld. 
 
Ook wij als fietsers en met name als we in 
groepen rijden, met onze mooie MOl kleding 
aan, maken we ons niet altijd geliefd bij de 
overige ver-

keersgebruikers. Met name het voordringen bij 
kruisingen, stoplichten en wegversmallingen. 
We roepen soms naar overige verkeersgebrui-
kers dat ze op moeten passen. We bellen heel 
VAAK als we moeten inhalen en een bedankje 
kan er met moeite af. 
Daarnaast verzorgt Rinus de routes altijd heel 
zorgvuldig en probeert ons over mooie rustige 
wegen te laten fietsen. Daar waar dit niet mo-
gelijk is moeten wij als fietsgroep ons aanpas-
sen. 
 
Kortom verbeter de wereld en begin bij jezelf en zeker als lid van de MOL Een 
keer bellen is voldoende, geeft elkaar de ruimte zeker bij stoplichten en houd 
er rekening mee dat we in groepen fietsen en dus een langere tijd nodig heb-
ben om een kruising over te steken. 
 
Binnen de toercommissie hebben we uitgebreid stil gestaan bij al deze opmer-
kingen en de vraag dient zich dan ook op dat het bestuur en de toercommissie 

niet strengen moet op treden tegen missstanden. 
Zoals al eerder geschreven we moeten onszelf 
verbeteren en dat moet niet uitgaan van het be-
stuur of de toercommissie. De vrijwilligers binnen 
het bestuur en de toercommissie zijn geen poli-
tieagent. Spreek elkaar met respect aan daar 
waar nodig en bij calamiteiten in welke vorm dan 
ook kan het bestuur en of de toercommissie nog 
een duitje in het zakje doen. 
We willen natuurlijk bovenal lekker en ontspan-
nen fietsen. We hebben een bovengemiddelde 
leeftijd en de olympische spelen zullen we waar-
schijnlijk niet meer halen. 
 
We houden natuurlijk de richtlijnen aan van de 
NTFU. Deze richtlijnen zijn te vinden op de site 
van de NTFU. 
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Strippenkaart 
Buschauffeurs in de omgeving van 
Dordrecht zitten met de handen in het 
haar.  
 
Ze krijgen dagelijks vragen van pas-
sagiers waar ze De Mol Strippenkaart 
kunnen vinden en kopen. De strippen-
kaart is zeer geweld. Op de zwarte 
markt wordt grof geld geboden voor 
zelfs een volle strippenkaart. 
David Hauck kan er een boekje over 
open doen. 
 
 

De Mol Strippenkaart is een succes geweest in de Corona tijd. Er zijn vele 
tochten en routes afgelegd. 
David heeft zijn gehele strippenkaart vol. Profi-
ciat David. Daniel- en Arie Romijnsen hebben 
zowel de eerste- als tweede sterrit voltooid. In 
totaal is er 8.795 kilometer door de DTC leden 
afgelegd. 
 
Bij de vrije keuze tochten hebben onze fietsers 
alle windstreken bezocht. 
 
 
Alfabet ritten 
Eveneens in de Corona tijd zijn de Alfabet ritten 
verreden. 
Er zijn diverse mooie, bijzondere en verafgele-
gen dorpen gefotografeerd, bekijk de website 
voor de foto’s . 
 
 

 
 
Seizoen sluiting 
De wielrenners met de mooiste, bijzondere 
alfaritten en de strippenkaart helden zullen tij-
dens de Erwtensoeprit gehuldigd worden. Aan-
gezien het grootste deel van het seizoen verre-
den is zal er dit jaar ook weer uitreiking zijn 
van Molherinneringen. Tevens zal er een Molrit-
tenkampioen gehuldigd worden. De Supermol 
slaan we helaas nog een jaartje over omdat het 
aantal buitenritten door Corona te beperkt is 
geweest. 
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Rabo Clubsupport – stemmen gezocht!! 
 
Twee jaar geleden hebben we als vereniging voor de eerste keer meegedaan 
met Rabo Clubsupport. Het is een leuke manier om extra geld op te halen 
voor onze club. Deze keer is gekozen om extra geld proberen op te halen voor 
ons goede doel van Zwijndrecht-Zwijndrecht namelijk KIKA. 
 
Volgend jaar zou dat ook voor een ander item kunnen zijn dus stuur je sug-
gesties naar secretaris@dtcdemol.nl 
 
Iedereen die een privé Rabo bankrekening heeft kan zijn stem uitbrengen en 
zo ervoor zorgen dat het bedrag dat naar DTC de Mol gaat hoger wordt. Je 
kunt dus al je familie, vrienden en kennissen ook vragen om op ons te stem-
men. Bekijk hoe je ons kan steunen op www.rabobank.nl/clubsupport 
 
Weet iemand op een ludieke manier onze achterban op te trommelen? Let dan 
goed op. Want met een opvallende promotie uiting maakt onze club kans op 
een extra originaliteitsprijs van € 500! Vijf verenigingen in onze regio worden 
blij gemaakt met deze extra prijs. Het enige dat we hiervoor hoeven te doen, 
is aan de Rabobank laten weten op welke originele wijze wij stemmen werven. 
Dit kan door een filmpje (max. 1 minuut), foto, gifje of welke andere promotie 
uiting dan ook. Dus als iemand denkt dat hij wat leuks kan maken dan horen 
we het heel graag. Stuur het naar secretaris@dtcdemol.nl voor 20 oktober 
graag! 
 
De periode is kort om stemmen te verzamelen maar hopelijk kunnen we er 
samen toch een aantal bij elkaar krijgen. 
 
Alvast bedankt voor jullie support aan de club. 
 
Groeten Anne Marie 
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Dag  Datum en tijd Naam km 

zo  10-10-2021 09:00 MEDPLUS Herfst Molrit 80 

za  16-10-2021 09:00 AA AUTOLEASE Herfst Molrit 80 

zo  24-10-2021 09:00 DE JEL ADVISEURS Herfst Molrit 70 

za  30-10-2021 09:30 Erwtensoeprit 60 

za  06-11-2021 10:00 Plieger Wielershow rit (Afgelast) 65 
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Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot lezerspubliek in de regio 
Drechtsteden ? 

 
Adverteer hier tegen aantrekkelijke tarieven 

 
Neem contact op met: 

penningmeester@dtcdemol.nl 
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Aangenaam kennis te ma-
ken 
 
Leuk om onlangs met jullie 
gefietst te hebben voor de 
eerste kennismaking. Hoewel 
eerste, ik ken jullie al langer 
via een vriend van mij, die 
vroeger met de volgauto 
meereed. En ik reed in het 
coronavrije tijdperk al eens 
een Molentocht via DTC de 
Mol. 
 
Tjonge wat is het toch weer 
heerlijk om in een groep door 
de waarden heen te fiet-
sen....lange dijken, die ik tot 
nu toe grotendeels in mijn 
eentje reed, zijn nu bij wind 
tegen veel gemakkelijker te 
berijden, tenzij je kopwerk 
doet, wat ook heerlijk 
(afzien) is. Ook voel ik me 
gelijk thuis bij jullie en 
vind  de organisatie perfect. 
Uiteraard wil ik me daarvoor 
ook gaan inzetten, zodat 
steeds meer fietsers het club-
werk gaan (her-)waarderen. 
 
Voordat ik bij DTC de Mol aankom, rij ik mezelf eerst warm, ik kom namelijk 
uit Barendrecht. Ben inmiddels 50 en vrijgezel, sta o.a. op de oogstmarkt in 
Rotterdam en werk doordeweeks op een boerderij in Rhoon, kom van origine 
uit de IT-sector. Ik rij nog maar sinds 2017 op de racefiets en heb de smaak 
aardig te pakken, ronduit verslavend mag ik wel zeggen. Inmiddels diverse 
wielerreizen gemaakt naar o.a. Italië, Girona en vorig jaar nog de Franse Al-
pen aangedaan. Heerlijk om met andere fietsers af te reizen naar de bergen. 
De ontmoeting met nieuwe fietsgenoten, het klimmen en het afdalen zijn en 
blijven een droomvakantie. Voor dit jaar wil ik graag afreizen naar de Pyre-
neeën, van Oost naar West, hopelijk gaat het door. Verder zou ik o.a. de Stel-
vio, Mont Ventoux, GF Milan - San Remo en uiteraard Zwijndrecht-Zwijndrecht 
de komende jaren willen rijden. Genoeg dus om nog voor te fietsen en naar 
uit te zien en van te dromen. Ik vind fietsen op zichzelf sowieso een heerlijke 
bezigheid elke keer weer....even helemaal niets aan je hoofd, alleen een 
mooie omgeving, de fiets, jezelf en dus nu ook je andere clubgenoten. 
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, hopend op een mooi en gezond ver-
loop van het fietsseizoen met veel mooie ontmoetingen en herinneringen sa-
men met jullie als clubgenoten, op de fiets en/of op de club! Tot ziens! 
 
Een hartelijke fietsgroet van mij, 
Alexander de Keijzer 
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Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR  Sliedrecht, Tel. 0184-413258 
Peulenstraat 193, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344 
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Noteer alvast in je agenda: 

 
 
 
 

Erwtensoeprit 
30 oktober 

09.30 uur clubhuis 
60 km 

 
 
 
 
 

Plieger Wielershow rit 
6 november 

10.00 uur clubhuis 
65 km 

. 
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Beste fietsers van de Mol, 
  
Als partner van een ‘mol’ fietslief-
hebber wil ik jullie een persoonlijke 
vraag stellen: 
  
Mijn man Henk van Beelen is 58 
jaar en al vele jaren lid van de 
Mol. Het is nog steeds een club 
waar hij graag bij wil horen omdat 
fietsen een passie van hem is en 
hij trots is op alles wat hij zijn hele 
leven al heeft gefietst. Jarenlang 
kampeerden wij in de buurt van 
cols, die gefietst ‘moesten’ worden 
in Frankrijk, Italië, Zwitserland en 
Oostenrijk.  
 
Sinds bij hem de ziekte van Alzhei-
mer is vastgesteld in 2018 is al-
leen op de racefiets moeilijker ge-
worden en inmiddels niet meer 
mogelijk. We hebben nog veel sa-
men gefietst maar ook dat is van-
wege de beperkingen, lastig. Het is 
moeilijk van deze gezamenlijke 
hobby afscheid te nemen. 
 
Maar we zoeken altijd naar oplossingen ook al zijn die steeds weer tijdelijk 
omdat de ziekte natuurlijk niet stilstaat. 
 
Dus zijn we nu in het bezit van race tandem en ben ik op zoek naar een fiets-
maatje voor Henk 
Henk hoeft en kan niet meer 100 km achter elkaar rijden maar is nog steeds 
sportief en fysiek sterk, hard trappen kan hij prima en hij fietst het liefst elke 
dag. 
 
Hoe leuk zou het zijn als Henk af en toe een rondje kan rijden op de tandem 
met een ‘mol’ , nog een beetje ervaringen kan delen  over racefietsen en nieu-
we fietservaringen kan opdoen.  
Geen grootse ritten in afstand maar groots vanwege het samen plezier hebben 
op de fiets. 
 
Dat vraagt best enige begeleiding, maar is ook zeker gezellig!  
Verplicht tot niets, maar voel je er wat voor dit eens te proberen, neem dan 
gerust contact met me op dan kunnen we mss een keer kennismaken. 
Het fietsen kan zowel door de week als in het weekend, Henk werkt niet meer 
en is alle dagen thuis. Dat is ook gelijk best moeilijk voor hem waardoor ik op 
zoek ben naar activiteiten,  die hem wat afleiding geven.  
Alvast bedankt voor jullie aandacht hiervoor! 
  
Annelies Speelman en Henk van Beelen  
Berlijnseplein 34 
3332 SC Zwijndrecht 
06-24678376 
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       Linda’s 
HONDENKAPSALON 

www.hondenkapsalonlinda.nl  

Selma Lagerlöferf 186    
3315-AT  Dordrecht 

Tel: 078-6312500 
Plukken, knippen, scheren en wassen hond. 

Wassen en ontklitten kat en konijn. 
Nagels knippen diverse huisdieren. 

Gediplomeerd Trimster v.a. 1998 

Spreekuurlocatie 
Gezondheidscentrum locatie Dudok-Erf 6. 
Dudok-Erf  6  
3315 KA Dordrecht 
tel: 078-6168100 

Correspondentieadres 
Postbus 9089 
3301 AB  Dordrecht 
E-mail : ockeloen@arboactie.nl 
 ernste@arboactie.nl 
 jiskoot@arboactie.nl 

De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en 
ervaring binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. Arbo-
Actie heeft uitgebreide kennis van de arbo & sociale wetgeving.   
ArboActie ondersteunt u om zelf de regie te nemen over de preventie van 
het ziekteverzuim en bij het voorkomen van WIA-instroom. Wij doen dat door 
probleemanalyse, kennisoverdracht, trainingen en begeleiding en beoordelin-
gen 
  
U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis, 
gereedschappen en de ondersteuning. 
 
Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot 
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Mijn naam is Cora Leijten. 
 
Ongeveer vier jaar geleden ben ik voor het eerst op een wielrenfiets gestapt. 
Willemijn, één van mijn dochters, heeft een paar jaar gefietst bij de club, 
daardoor wilde ik dat ook proberen. Fietsen vond ik altijd al leuk, het liefst ga 
ik overal op de fiets naartoe. Fietsvakanties in Nederland, samen met mijn 
zus. Op de fiets naar mijn werk en toen de kinderen klein waren hadden we 
een Kidcar, daarin zaten twee kinderen, voorop mijn fiets één en achterop nog 
één.  Dat ging allemaal niet keihard maar het was fijner dan met de auto, vind 
ik.  
Het is toen ik jonger was gewoon niet bij me opgekomen om te gaan wielren-
nen. Eind vorig jaar heb ik mij voorgenomen om dit jaar 5000 km te fietsen. 
Om dit te halen leek het me een goed idee om lid te worden van DTC de Mol. 
Ik fiets veel alleen, wil graag nieuwe, andere routes ontdekken en met meer 
andere renners rijden. Toch ben ik nog niet vaak meegegaan. Ik hoopte dat ik 
door lid te worden makkelijker voor mezelf zou kiezen en dus gaan fietsen, 
maar ja, dat lukt en kan niet altijd. 
 
Ik werkte bij een administratiekantoor en ben nu, sinds 1 mei, twintig uur per 
week werkzaam bij Dutch Wall Decor BV. Daar doe ik met veel plezier de ad-
ministratie. Samen met Mario heb ik vier kinderen. Zij maken mijn leven rijk 
en soms ook erg vol! Naast fietsen zing ik graag, kan zelf kleding maken, 
houd van haken, borduren, lezen, vakantie, naar de kerk gaan, zeilen en vo-
gels kijken. Er zijn best veel dingen om te doen en dingen die ik kan doen. ;-)  
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Herfst. Dat betekent vallende bladeren, eikels, kastanjes en 
andere vruchten uit de bomen en struiken. Dus oppassen op 
de fiets. Kijk uit, wees voorzichtig, maar geniet van al het 
moois wat de herfst te bieden heeft. 

Geniet van de mooie herfstdagen die nog gaan komen en 
schrijf een leuk stukje over je belevenissen. Stuur dit door, 
liefs met een leuke foto en ik plaats het met plezier. 

Alvast bedankt! 

Inleveren kopij clubblad voor: 

26 november 2021 

Insturen Kopij :  

redac-
tie@dtcdemol.nl 

Ledenmutaties: 
 
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte wel-
kom: 
 
 
Naam:  
Heleen Duurkoop  
Kuba Elffers  
Gerard Schwencke  
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Organisatie DTC de Mol: 
 
 
 
Voorzitter: 
Anne Maria Verjaal– Goossens 
Hooftlaantje 28 
3344 EK Hendrik Ido Ambacht 
Tel: 06– 83572903 
voorzitter@dtcdemol.nl 
 
 
Secretaris: 
VACATURE 
secretaris@dtcdemol.nl 
 
 
Penningmeester: 
VACATURE 
penningmeester@dtcdemol.nl 
 
 
Bestuursleden: 
Tibor Huizinga 
 
VACATURE 
 
Bankgegevens: 
Rabobank IJsselmonde– Drechtsteden 
IBAN  : NL19 RABO 0377 5881 21  
t.n.v. : DTC De Mol 
 
 
Clubgebouw: 
Recreatie gebied "Holl. Biesbosch" 
Vogelaarsweg 6 
3313 LL  Dordrecht 
Tel: 078-6164303 
B.g.g. Co Naaktgeboren 
Tel: 078-6311529 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078-6165350  
postmaster@dtcdemol.nl 
 
Volgwagen: 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06-10 86 30 87 
Chauffeurs@dtcdemol.nl 
André Hoogenboom 
Tel: 078-6120420 / 06-27546103 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078-6192064 / 06-11834282 
 
Ziekmeldingen: 
ziekeleden@dtcdemol.nl 
 
Aan– / afmelden als lid: 
En adreswijzigingen (ook E-mail) 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de 
secretaris, bij voorkeur per E-mail. 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 6 x per jaar 
 
Redactie: 
Kopij : redactie@dtcdemol.nl 
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact op met het secretariaat. 

aangesloten bij: 





TOILET ACTIE
BESTAAND UIT A-MERKEN

NORMAAL €695,-

Koopzondag? Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

BIJ SANI-DUMP VINDT U VOOR IEDER BUDGET 
ALLE A-MERKEN VOOR UW BADKAMER EN TOILET!


