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Voorwoord
Van de voorzitter…
Alle ritten zijn doorgegaan tot nu toe, het is al even geleden dat dit het geval
was. Namelijk in 2018, de afgelopen 2 jaren heeft Covid-19 roet in het eten
gegooid en 2019 had we te maken met zeer slechte weersomstandigheden.
Heerlijk dus dat we dit jaar wel normaal hebben kunnen starten. Het is ’s ochtends nog wel even zoeken in welke groep precies er gestart wordt, maar na
mate we langer met de 5 verschillende groepen zullen rijden zal dit vanzelf
duidelijker worden.
Buiten de fietsritten hebben ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de
Dordtse Sport Vereniging (DSV) en van onze Toerafdeling (DTC) plaats gevonden. Je vindt de documenten van beide vergaderingen op de website.
Onze eerste open rit, de Waardentocht is ook al weer geweest. Met 69 officiële
inschrijvers niet het super aantal dat we hoopten en wellicht door het heerlijk
fietsweer ook weer verwachtten, maar het zal wellicht ook tijd kosten om
mensen weer samen te krijgen bij evenementen. Dit zelfde horen we ook van
andere verenigingen om ons heen. Hoewel er in de Covid-periode meer fietsen
verkocht zijn dan ooit, vindt men blijkbaar nog niet direct de weg naar een
vereniging.
Start2bike is ook gestart. De zaterdagochtend training voor mensen die pas
begonnen zijn met het rijden op een racefiets! De trainers Ada en Jetse doen
er alles aan om deze mensen veilig en gezond op weg te krijgen en wie weet
zien we een aantal van de deelnemers in de toekomst ook terug in ons peloton. Onze trainers verzorgen ook weer op woensdagavond een training voor
iedereen op maat. Dus zeker niet alleen voor beginnende fietsers maar ook bv
voor molleden die een cyclosport of andere uitdaging voor ogen hebben. Ga
eens kijken op de baan op woensdagavond!
Dan gaan we langzaam ook weer kijken naar ons volgende evenement. Na 2
keer jaarlijks voorbereiden en evenzovele afgelastingen, gaan de voorbereidingen nu toch bijna zeker wel leiden tot een mooi fietsevenement: onze toerfietsklassieker Zwijndrecht NL – Zwijndrecht BE v.v.. De inschrijving is al geopend! Dus schrijf je snel in en als het kan, doneer wat extra voor KIKA – we
hebben tenslotte 2 jaar lang niets kunnen bijdragen aan dit mooie doel!
Buiten fietsen bij onze club, zijn er ongetwijfeld leden die zelf ook nog een
mooi fietsdoel op hun kalender hebben staan voor 2022! We horen en lezen
graag welke uitdagingen dat zijn en hoe die fietsevenementen verlopen zijn.
Je kunt je verhaal sturen aan redactie@dtcdemol.nl.
Ik wens iedereen een mooi fietsvoorjaar! Met vele gezonde kilometers!
Fietsgroeten Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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Hét adres voor Race en ATB fietsen
Colnago
Eddy Merckx
Trek
Giant
Look
Concorde

Pinarello
Opera
Cannondale
Ridley
De Rosa
Gazelle

Gorinchemsestraat 78,
Meerkerk, Tel 0183-352479
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Jubilarissen DTC de Mol
Het begint een beetje een uitzonderlijk te worden, mensen die langere tijd lid
zijn van een club of vereniging. Gelukkig hebben wij ze nog wel en in behoorlijke aantallen ook. Mensen die onze club heel trouw zijn. Voor 25 jaar en 40
jaar lidmaatschap hebben wij een mooie decoratie;
een bronzen mol en een zilveren mol.
Vorig jaar konden de leden helaas hun decoratie
niet in ontvangst nemen maar dat hebben we tijdens de ALV van dit jaar alsnog gedaan.

Bronzen mollen 2021- 25 jaar lid van de club.
Kees Baan
Henk Blokland (was niet aanwezig
krijgt zijn bronzen op later tijdstip).

Bronzen mollen 2022- 25 jaar
lid van de club.
Henk van Eden

In 2022 hebben we 3 mensen die al 40 jaar lid zijn van de club. Dit zijn de
volgende mensen:
Krijn Kok ( was niet aanwezig krijgt zijn zilveren Mol op een later tijdstip)
Ad Stam
Jan Stam
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Jan en Ad zijn gehuldigd
op een maandagochtend
in het clubhuis. Het was
een fijn weerzien met deze
twee mensen die zoveel
veel voor de club gedaan
hebben!

Overzicht van alle bronzen Mollen

Overzicht van alle zilveren Mollen
Hans Schilperoord
Jaap Nispeling
Adrie van 't Leven
Jan van Beek
Dick Dokman
Co Naaktgeboren
Jos Kerkhoven
Ron de Vries
Jan Korteland
Krijn Kok
Ad Stam
Jan Stam

Het bestuur
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Kun jij veilig een noodstop maken?
Zo zijn er nog wel meer vragen: laat jij regelmatig gaten vallen in het peloton
omdat je geen fatsoenlijke bocht kan maken? Weet jij niet wat je moet doen
als je pardoes in een grasrandje of gootje terecht komt? Zwabber je op je fiets
als je wat te eten of te drinken pakt?
Wellicht is de woensdagavond voor jou! Alle aspecten van het fietsen
(conditie, rijden in een peloton, fietsbeheersing) komen aan de orde.
We starten op 6 april.
Het globale programma:
·
Blok 1 verbeteren van het aerobe uithoudingsvermogen: april 6, 13, 20,
27
·
Blok 2 verbeteren fietsvaardigheden (individueel en in de groep): mei
11, 18,25, juni 1
·
Blok 3 Aanleren/toepassen van de technieken om op de juiste wijze te
klimmen en te dalen: juni 15, 22, 29, juli 6
·
Blok 4 combinatie trainingsvormen en "fietskunsten" (mix blok): augustus 17,24, 31, september 7
Tijden van 19.00 tot 20.30
Locatie: wielerbaan DTC de Mol
Trainers: Jetse van Melick en Ada uit de Bosch
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De Muur
Het jaar 2022 is nog jong
maar de dames barsten al
van de plannen en de energie. Het belangrijkste doel is
deelname aan de Pyreneeën
Challenge (sponsortocht
t.b.v. Ride4Kids) in september. Bmol had ambitieus de
Muur van Geraardsbergen op
het to do lijstje gezet. Dus
togen we op 28 februari richting Ninove om deel te nemen aan de toerversie van
Omloop van het Nieuwsblad.
Voorzichtigheidshalve hadden we gekozen voor de kortste afstand (75 km),
het is tenslotte nog erg vroeg in het seizoen. De tocht was uitstekend georganiseerd. Scan and Ride buiten, dus je kon zo door. Voldoende parkeergelegenheid en een sporthal met sanitaire voorzieningen.
De temperatuur was bij de start maar een graad of wat boven nul maar de
zon scheen al uitbundig. Vol goede moed op pad dan maar! Sommige wegen
waren goed maar er zaten ook erg veel beschadigingen in het wegdek, goed
oppassen dus. Het begin was vrij glooiend, mooie uitzichten en overal verkeersregelaars om je vrije doorgang te verlenen. Geweldig! Na enige tijd dook
de Elverenberg-Vossenhol op, gevolgd door de al wat lastigere Valkenberg.
Na ruim 40 km was er een gezellige stop voor de fourage (alweer prima georganiseerd, met voldoende ruimte voor iedereen en goed gevulde bakken met
sportvoer en sportdrank). Het was verleidelijk
om lekker in het zonnetje te blijven niksen
maar toch maar verder. Met gevulde buikjes
gelijk de Tenbosse op viel tegen, maar gelukkig was de helling niet zo lang.
De spanning begon wat toe te nemen want
het “monster” kwam steeds dichterbij. Na
wat glooiende omzwervingen reden we Geraardsbergen binnen waar het gelijk begint te
klimmen. Eerst op asfalt, valt nog mee, denk
je dan. Bochtje om: kasseien; oeps dat wordt
al zwaarder. Bij het plein (waar de dag ervoor tijdens de prof koers de kermis stond)
linksaf (ook al stevig klimmen), rechtsaf en
dan de lange, zware kasseienklim met een
max. van 20%. De benen, longen schreeuwen inmiddels moord en brand. We zien
stoere mannen lopen (ha, ha); linksaf: klein
stukje minder steil. Even op adem komen en
dan de finale. Rechtsaf en de beroemde, beruchte Kapelmuur op.
2022-2
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www.medplus.nl
MedPlus Gezondheidscentrum, uw adres op het
gebied van fysiotherapie, sport en lifestyle.

Van Neurenburgpad 2A, Dordrecht
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Omstanders klappen, moedigen aan, eindelijk
het hoogste punt is bereikt. Na wat uithijgen en
bij komen, hebben we oog voor de schitterende
omgeving. De kapel, het mooie uitzicht, de andere fietsers waarvan de meesten totaal uitgewoond boven komen. Maar onze ogen worden
gelijk getrokken naar een bord waarop staat
“proef de lokale patisserie”. Grote dozen vol met
luchtig bladerdeeg met goddelijke vulling. Ok,
we zullen het maar gelijk bekennen: we zijn
meer dan één keer langs gelopen!
Lang genoeg gepauzeerd: we duiken de steile
afdaling in en zijn blij met de maar licht glooiende volgende kilometers. Tot de volgende
“verschrikking” zich aankondigt: de Bosberg. De
dag ervoor hebben we kunnen zien op tv hoe
zowel Annemiek van Vleuten als Wout van Aert
hier hun beslissende demarrage plaatsten. Ongelofelijk imposant was dat! Wij (nou ja, ik
vooral) kruipen omhoog op de schots en scheef
liggende kasseien met vervelende kuiltjes aan de zijkant van de weg. Er is
geen verkeer dus kun je kiezen voor het midden. De laatste 500 meter zijn
respectievelijk 5, 9, 10, 10 en 4% met een max. van 11,3%. Toch maar even
lachen naar de fotograaf die boven staat en net doen alsof het een makkie
was!

De laatste 10—15 km naar de finish verlopen zonder problemen, eindelijk
hebben we de wind in de rug en het zonnetje gaat steeds meer branden. Het
laatste stukje door Ninove gaat langs een drukke verkeersweg maar groepjes
fietsers worden steeds opgepikt door motoragenten met zwaailicht die ons
veilig naar de finish straat loodsen.
Einde van een schitterende tocht met zo’n 850 meters hoogtemeters. Hier zijn
we best tevreden mee.

Ada uit de Bosch
Berni Larkin
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www.ts-cat.com
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Zwijndrecht NL – Zwijndrecht B v.v.
Zaterdag 28 mei 2022
We mogen weer !
Eindelijk, na 2 jaar te hebben moeten overslaan vanwege de Covid maatregelen hebben we onze klassieker Zwijndrecht NL – Zwijndrecht B v.v. weer op
de agenda gezet.
Veel is er op de achtergrond al geregeld maar we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om taken op zich te nemen tijdens het evenement en sponsoren,
zowel via financiële bijdragen ten gunste van ons goede doel Kika als materieel/diensten in diverse vormen.
Vrijwilligers:
Þ
Op- en afbreken inschrijving startlocatie
Þ
Bemensing inschrijftafel
Þ
Chauffeurs
Sponsoren / donateurs:
Financiële sponsoring via: sponsorcommissie@dtcdemol.nl
Volgwagens in het peloton, m.n. bezemwagen
Voeding voor het peloton, bananen zijn geregeld te denken valt verder
aan: drop, krentenbollen, mueslirepen, sportdrank e.d.

à
à
à

Daarnaast moet ook de begeleiding goed geregeld worden, een mooi motorteam staat al klaar. Wil je als voor- tussen- of achterrijder in het peloton
meefietsen, meld je dan bij Jan of Korteland, Matthijs Blom of email via de
voorzitter via: voorzitter@dtcdemol.nl
Meer info is te vinden op: www.dtcdemol.nl/zwijndrecht-zwijndrechtinformatie
Inschrijven voor deelname kan via de site: www.dtcdemol.nl/programma/
zwijndrecht-zwijndrecht
of direct via onderstaande QR code op www.fietssport.nl/inschrijven/51159
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Dag Datum en tijd Naam

km

za

23-04-2022 08:30 Joop Schuringa Classic (120km)

120

za

23-04-2022 08:30 Joop Schuringa Classic (80km)

80

wo

27-04-2022 19:00 Woensdagavond training

0

za

30-04-2022 08:30 MEDPLUS Molrit (120km)

120

za

30-04-2022 08:30 MEDPLUS Molrit (85km)

85

zo

01-05-2022 08:30 Servais Knaven Classic

100

za

07-05-2022 08:30 AA AUTOLEASE Molrit

100

za

07-05-2022 08:30 AA AUTOLEASE Molrit (80km)

wo

11-05-2022 19:00 Woensdagavond training

zo

15-05-2022 08:00 Supermolrit (145km)

zo

15-05-2022 08:30 ROGELLI Molrit (85km)

wo

18-05-2022 19:00 Woensdagavond training
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80
0
145
85
0

Dag Datum en tijd Naam

km

wo

18-05-2022 19:30 Wielerkleding passen/uitreiken

za

21-05-2022 08:00 Voorrijden Zwijndrecht- Zwijndrecht

180

zo

22-05-2022 08:30 OPTISPORT Molrit (120km)

120

zo

22-05-2022 08:30 OPTISPORT Molrit (85km)

85

wo

25-05-2022 19:00 Woensdagavond training

0

za

28-05-2022 08:00 Zwijndrecht- Zwijndrecht v.v.

220

za

28-05-2022 08:00 1/2 Zwijndrecht- Zwijndrecht v.v.

110

wo

01-06-2022 19:00 Woensdagavond training

ma

06-06-2022 08:00 DE JEL ADVISEURS Molrit (155km)

155

ma

06-06-2022 08:30 DE JEL ADVISEURS Molrit (85km)

85

za

11-06-2022 08:30 BUKO Molrit (115km)

115

za

11-06-2022 08:30 BUKO Molrit (85km)

85
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Hallo mede mollen,
Mijn naam is Koen Deurloo, woonachtig in Dordrecht sinds 2018 en inmiddels
rij ik dus al ruim drie jaar rondjes in en om Dordrecht. Nou is het 2022 en
werd het tijd om mij te toch bij een groep echte fietsfanaten te voegen om
samen de liefde voor de sport te delen maar ook nieuwe avonturen en herinneringen te maken, te lachen en van elkaar te leren.
Ik ben 34 zomers jong en woon samen met mijn vrouw en pasgeboren zoon
in wielwijk. Soms krijg ik vrouw lief zo gek om met me mee te fietsen maar
die is al vrij snel klaar met mijn tempo. Want ik ken helaas volgens haar maar
een stand en dat is GAAN!
Daarnaast hebben wij nog twee prachtige honden, Siberische husky en een
Roemeense berghond, waar we graag mee op pad gaan om te wandelen of
door de bossen te crossen op een kickbike. Verder kan ik genieten van het
spelen op mijn gitaar, klussen in en om het huis en bordspelletjes spelen met
vrienden zou je ook wel een passie kunnen noemen, ook draai ik mijn hand
ook niet om voor een goed avondje video games.
Aanstaande zomer is het plan om met een groep vrienden de Dolomieten te
trotseren in het prachtige Italië. Daar ben ik dus momenteel ook hard voor
aan het trainen want er moet stevig worden geklommen.
Hopelijk zie ik velen van jullie op de fiets het aankomende seizoen.
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ALV DSV en DTC
Na 1 jaar geen fysieke Algemene Leden Vergadering, was het dit jaar gelukkig
weer wel mogelijk. Op 21 maart werd de ALV van de DSV (Dordtse Sport Vereniging) gehouden. Dit is de overkoepelende organisatie van de Renners en
de Toer afdeling.
De opkomst voor de vergadering was groot. De grootste zorg voor de DSV is
genoeg financiële middelen vinden om het clubhuis te kunnen blijven onderhouden. Na verwachting zal de contributie hiervoor omhoog moeten. Uiteraard
zou het zeer veel helpen als leden met acties zoals de Nationale Grote Club
Aktie, Rabobank Clubkas Campagne of zelf opgezette crowd-funding acties
een steentje kunnen bijdragen.

De presentatie en de notulen van de ALV van de DSV zijn te vinden op het
gesloten deel van onze website onder Ledeninformatie – Bestuursdocumenten.
Op woensdag 30 maart werd de ALV van de DTC gehouden. De opkomst hier
was wat laag, maar gelukkig was de sfeer goed en kwamen er mooie initiatieven vanuit de leden naar voren. De grootste uitdaging voor de DTC is vrijwilligers vinden. De club draait op vrijwilligers en op dit moment is de last niet
goed verdeeld over de leden die we hebben. Dit is een algemene trend die alle
verenigingen zien, maar hopelijk kunnen wij met onze club de trend een beetje doorbreken.
Een nieuwe sponsor periode komt er ook aan en leden wordt gevraagd eventuele connecties die zij hebben met potentiële nieuwe sponsors te benaderen
en dan te delen met de sponsorcommissie.
De documentatie van de ALV van de DTC kan ook gevonden worden op onze
website onder bestuursdocumenten.
Het bestuur
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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:

Zwijndrecht(NL)- Zwijndrecht(B)
28 mei
Start: 08:00 uur
220 km
Startplaats:
Korfbalvereniging CKV Albatros
Sportcomplex Develstein
Develsingel 7A 3333 LD Zwijndrecht

Meer info is te vinden op: www.dtcdemol.nl/
zwijndrecht-zwijndrecht-informatie
Inschrijven voor deelname kan via de site:
www.dtcdemol.nl/programma/zwijndrechtzwijndrecht
of direct via onderstaande QR code op
www.fietssport.nl/inschrijven/51159
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Beste wielergenoten,
Als nieuw lid van de tourclub is het natuurlijk wel zo netjes om me voor te
stellen. Ik ben Jordy Nijenhuis. Ik word in april 30 en ben vader van drie
prachtige dochters.
Ik ben een man van 120 kilo. In de zomer van 2021 ben ik gaan wielrennen
om conditie op te bouwen en natuurlijk naast gezonder eten ook beter en
meer te bewegen. Als kind al was ik onder de indruk van wielrenners. Toen ik
nog in het Gelderse Velp woonde zag ik elke zomer Ome Joop’s tour langsfietsen. Toen al zei ik tegen mijn ouders dat ik dat ook wilde. Door een gebrek
aan geld kwam het er nooit van. Dankzij een collega die mij vorig jaar op tour
de Vuelta wees, kreeg ik weer de kriebels. Ook nu was het budget niet groot,
dus kocht ik een simpele decatlon fiets. Het begin is er.
Ik ben in september afgelopen jaar de 2Bike4Alzheimer gaan fietsen. Dat was
een leuke ervaring. Zeker doen ik in een pelotonnetje belandde.
Dit jaar heb ik besloten me aan te melden bij de Mol. Zo kan ik meer leren en
kilometers maken onder het genot van clubgevoel en dus ook gezelligheid.
Naast het fietsen werk ik
als lokaal (foto-)journalist
bij de Dordtse lokale omroep en werk ik sinds kort
bij Evides op de receptie.
Ik kijk uit naar een leuke
sportieve tijd bij de club!

Schat, ik ga wielrennen…
Het was begin zomer
2021 toen ik voor mezelf
de knoop doorhakte. Bijna
30, nu kan het nog. Ik ga
wielrennen. Alleen mijn
vrouw nog overtuigen.
Voorzichtig liet ik mijn wens doorschemeren. ‘Nee joh, dat ga je toch niet
doen joh…, had ze gezegd. Die denken altijd dat ze alles zijn, rijden altijd in
de weg en zijn heilig van zichzelf,’ vond ze. Ik overtuigde haar dat ik het verschil kan maken, en echt niet iedere wielerliefhebber zo is. Na enige tijd ging
ze akkoord. Nu een fiets kopen. Maar, als je zelfstandige in de journalistiek
bent en amper een spaarrekening hebt wordt dat best lastig. Tweedehands
dan maar.
Na een paar weken kocht ik een fiets en ging op pad. Eerst kleine rondjes,
later wat langer. In september fietste ik 2Bike4Alzheimer in Amersfoort. 40
kilometer. Ging best lekker maar daarna miste ik wat uitdaging en motivatie.
Ik besloot in januari dit jaar lid te worden van DTC De Mol en fietste een ochtend mee met de knarren op woensdagochtend. 75 kilometer. Ongetraind. Het
viel me zwaar, maar ik werd heel fijn geholpen en kreeg goede tips. De Waardentocht (85km) ging dan weer heel goed. Alle reden dus, om bij de club te
blijven. Benieuwd naar meer van mijn ervaringen? In de volgende uitgave van
het clubblad poog ik mijn eerste resultaten van het seizoen te beschrijven!
Groet, Jordy!
2022-2
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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

De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en
ervaring binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. ArboActie 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 beoordelingen
U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis,
gereedschappen en de ondersteuning.
Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot
Spreekuurlocatie
Gezondheidscentrum locatie Dudok-Erf 6.
Dudok-Erf 6
3315 KA Dordrecht
tel: 078-6168100
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Correspondentieadres
Postbus 9089
3301 AB Dordrecht
E-mail :
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ockeloen@arboactie.nl
ernste@arboactie.nl
jiskoot@arboactie.nl

Fietsvierdaagse Ronduit Dordrecht 31 mei-3 juni 2022
De fietsvierdaagse van Dordrecht kan dit jaar eindelijk weer echt
doorgaan. Na twee afgelaste edities is op 31 mei de start van de achtste, met tochten van dertig, vijftig of 80 kilometer per dag. Het thema
dit jaar zijn de Sint Elisabethsvloeden, die al weer ruim 600 jaar geleden plaatsvonden (1421).
De tochten voeren langs landschapskundige elementen die nog steeds duidelijke sporen vertonen van de overstromingen van toen. Ook worden plaatsen
aangedaan die een duidelijke relatie hebben met water. De eerste drie dagen
gaan de routes door drie verschillende waterschappen. De laatste dag kent als
thema de World Bicycle Day, die elk jaar op 3 juni wordt gehouden.
De oude locatie bij het Stadion van FC Dordrecht is niet meer beschikbaar.
Maar we hebben een prachtige nieuwe stek gevonden bij sportclub GSC/ODS
aan de Nieuwe Noordpolderweg 30 in Dordrecht. Vertrekken kan tussen 9.00
en 11.30 uur en de deelnemers hebben elke dag de keuze uit de afstanden
30, 50 of 80 kilometer.
In 1421 voltrok zich een ‘langzame’ ramp die de Biesbosch en omgeving van
Dordrecht voorgoed heeft veranderd. Wij kennen deze ramp als de SintElisabethsvloed, waarvan de gevolgen nog steeds goed te zien zijn. Daarom
fietsen we op de eerste dag door het gebied van Waterschap Hollandse Delta,
langs plekken die nog steeds restanten laten zien van de verwoestende vloed.
Natuurlijk gaan we ook over de nieuwe Prins Clausbrug bij Stadswerven.
Op de tweede dag (1 juni) is het waterschap Brabantse Delta aan de beurt.
Ook hier gaat de route langs plaatsen waar nog steeds de sporen goed zichtbaar zijn van de overstromingen in 1421 en de wederopbouw daarna.
Dag drie gaan de routes door het Waterschap Rivierenland. Hier wordt zichtbaar dat de watersnood tot veel, nog steeds aanwezige bedrijvigheid heeft
geleid, zoals onze wereldberoemde Sliedrechtse baggerindustrie. De SintElisabethsvloed vormde daarmee niet alleen het karakter van het landschap,
maar ook van de mensen en de (polder)politiek.
World Bicycle Day: sinds 2018 hebben de Verenigde Naties 3 juni uitgeroepen
tot Wereld Fiets Dag. Een reden om juist deze dag ontmoetingsplaatsen te
vinden die op een leuke manier met fietsen zijn verbonden. De routes gaan
over het eiland van Dordrecht, door de Baronie van Breda en door WestBrabant, waar je langs de nieuwste vaart rijdt. Kortom, gebieden die bij uitstek geschikt zijn om ‘gezellig’ doorheen te fietsen.
Meld je ook aan op Inschrijven 2022 - Rond Uit Dordrecht. (https://
www.ronduitdordrecht.nl/inschrijven-2022/)
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Ledenmutaties:
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte welkom:

Naam:
Peter de Gast
Dorine de Gast
Ronald de Jong
Jan Sterrenburg

Lang kunnen genieten van het licht, mooi weer, veel mensen op de
fiets, redenen genoeg om op de fiets te stappen.
Laat weten wat u beleeft en meemaakt. Schrijf een stukje voor in het
clubblad. Neem onderweg nog een paar leuke foto’s en stuur dit door
naar:
redactie@dtcdemol.nl

Inleveren kopij clubblad voor:
31 mei 2022
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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

Internet:
www.fietsclubdemol.nl
Gerrit v/d Bogerd
Tel. 078-6165350
postmaster@dtcdemol.nl

Secretaris:
VACATURE
secretaris@dtcdemol.nl

Volgwagen:
Autotelefoon volgwagen:
Tel: 06-10 86 30 87
Chauffeurs@dtcdemol.nl
André Hoogenboom
Tel: 078-6120420 / 06-27546103

Penningmeester:
VACATURE
penningmeester@dtcdemol.nl

Gino Hoogenboom
Tel: 078-6192064 / 06-11834282

Bestuursleden:
Tibor Huizinga

Ziekmeldingen:
ziekeleden@dtcdemol.nl

VACATURE

Aan– / afmelden als lid:
En adreswijzigingen (ook E-mail)
Altijd schriftelijk doorgeven bij de
secretaris, bij voorkeur per E-mail.

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

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:
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

TOILET ACTIE
BESTAAND UIT
A-MERKEN
NORMAAL €695,-

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

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

