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Van de voorzitter...

De Zwijndrecht NL – Zwijndrecht BE vv commissie heeft twee jaar lang gewerkt aan het evenement en het kon niet doorgaan door corona. Nu het derde
jaar kon het gelukkig wel doorgaan. Gelukkig want om ons heen horen we dat
vele evenementen niet door kunnen gaan door gebrek aan vrijwilligers en/ of
deelnemers. We zijn dan ook enorm blij dat wij onze toerfietsklassieker wel
hebben kunnen organiseren. Het was weer een mooi lint met fietsers en volgwagens begeleid door een peloton van verkeersregelaars-motorrijders. De
eerste reacties van deelnemers zijn weer uitermate positief. Het is nog even
rekenen voordat we weten wat de opbrengst voor KIKA zal zijn. Mocht je nog
een bijdrage willen leveren dan kan het nog in ons spaarpotje.
https://kikacollecte.nl/zwijndrecht-zwijndrecht-voor-kika
We gaan nu weer richting de zomerperiode waarin vele mol-leden mooie ritten
gaan rijden in het buitenland ( of in Nederland zelf). We kijken uit naar de
mooie verslagen. Uiteraard kan er ook gewoon heel de zomer gereden worden
met onze club. Zie hiervoor de kalender op de website of in dit clubblad.
De zomeragenda krijgt een enorme boost door het Lucinda Brand Festival –
meer informatie hierover verder in het clubblad en op de website van Lucinda
– www.lucindabrand.nl. Uniek en geweldig dat zo’n kampioen dit wil organiseren. Als je gelegenheid hebt, doe dan mee met 1 van de vele activiteiten op
die dag.

Tijdens de zomer zal er verder gewerkt worden aan de zoektocht naar nieuwe
sponsors voor de volgende sponsorperiode. Mocht je nog connecties hebben
die mogelijk iets kunnen betekenen voor de club laat het dan weten aan de
sponsorcommissie. In het eerste clubblad van dit jaar vind je meer informatie
hierover.
Eind augustus gaan we dan alweer naar de Goede Doelen Molentocht – de
voorinschrijving is al begonnen. Help de organisatie door je alvast van tevoren
in te schrijven, dat kan hier. Vergeet ook niet om een klein beetje extra te
geven voor onze goede doelen. Dit jaar zijn dat 2 goede doelen ter nagedachtenis aan 2 trouwe leden die ons helaas zijn ontvallen, Leo Vermeij en Dirk
Snoep. In overleg met hun nabestaanden hebben we gekozen voor KWF Kankerbestrijding en Stichting ALS Nederland.
Denk er ook nog even aan de volgwagencommissie te bellen! Op verzoek van
de leden is er nu een duidelijke link waar op te zien is welke ritten nog open
staan. Nu is het aan jullie om Gino en André te bellen om te zeggen op welke
dag jij wilt helpen!
Rest mij nog iedereen een hele mooie en gezonde zomer te wensen met hopelijk vele prachtige fietskilometers en mooie verhalen in het clubblad!
Vrolijke fietsgroeten van Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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Amstel Gold Race Toerversie 2022
Tsja, het is wellicht wat overdreven om je hiervoor aan te melden (en maar af te wachten of je
wordt ingeloot) omdat je elke dag de lussen van
de AGR vanuit Valkenburg kunt rijden. Maar…we
wilden nu gewoon de officiële tocht rijden en genieten van de bijzondere sfeer en de hele entourage meemaken.
Amol was gelijk ingeloot maar Bmol moest nog even wachten tot de tweede
ronde. Toen het licht op groen ging, konden er plannen gemaakt worden.
Hotel overnachting zou wel fijn zijn, de mannen wilden ook wel mee, dus uiteindelijk werd het een lekker lang weekend in een mooi hotel in Slenaken. Op
zaterdagmorgen voor dag en dauw Bmol opgehaald (de mannen vertrokken
later), alle parkeeraanwijzingen op de snelweg genegeerd en langs het spoor
op 1,5 km van de start in Valkenburg een prima parkeerplek gevonden. De
vreugde hierover werd wat getemperd toen het ineens stevig begon te hagelen. Oeps, maar even wachten en schuilen in de auto. Even later weer strak
blauwe lucht en naar de start. Daar was de logistiek niet echt briljant met als
dieptepunt vijf Dixies op het grasveld wat veranderd was in een modderpoel.
Vaste sanitaire voorzieningen waren hermetisch afgesloten.
Vol goede moed op weg, het was koud, het waaide hard, het was droog en
de zon scheen. We hadden gekozen voor de gele lus van 125 km (1250
hoogtemeters), juist omdat we zelf meestal de noordkant van Zuid-Limburg
overslaan. Wat stond ons allemaal te wachten? Als opwarmertje de Geulhemmerberg en even later bij Elsloo de Maasberg. We waren hier helemaal in ons
element want een echte kasseienklim. De rest van het programma: Adsteeg,
Lange Raarberg, Biesenweg, Bergsweg, Fromberg, Silbergrubbe, Cauberg.
Het al oude gezegde “aprilletje zoet, geeft weleens een witte hoed” hebben
wij die dag aan den lijve mogen ondervinden. Strak blauwe luchten werden
ineens afgewisseld met donkergrijze waaruit regen en hagel tevoorschijn
kwam. Regenjasje aan, regenjasje uit, repeat! Gelukkig was het bij de verzorgingsposten onderweg wel droog en werden we getrakteerd op veel sfeer,
een uitgebreid assortiment sportvoeding, water en sportdrank. Prima georganiseerd. We hebben uitgebreid genoten van het mooie Limburgse landschap
maar op een gegeven
moment gaan de kilometers wel tellen. De Fromberg duurde eindeloos,
boven even gestopt om
van het schitterende uitzicht te genieten. Wat
nu? In de afdaling kwamen we bij een Y sprong
waar ineens alle bordjes
verdwenen waren! Bmol
was gewoon door gesjeesd maar Amol had de
route ook in de Garmin
staan en wist dat we links
moesten aanhouden;
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Afijn, even later kwam Bmol ook weer terug (extra klimmeters ha, ha) en
begonnen we aan de laatste loodjes. Het was misschien de speciale sfeer, de
aanmoedigingen maar eigenlijk viel de Cauberg best wel mee. Moe maar blij
kwamen we samen over de finish. Medaille om je nek en uitblazen. De Cauberg was afgesloten voor dalend verkeer en ook met de fiets mocht je er niet
langs. De aanwijzingen retour Valkenburg waren niet heel duidelijk (of we
waren niet zo alert meer); Amol werd er een beetje chagrijnig van, dus opperde Bmol om even pauze te nemen op een terrasje en een pintje te pakken. Na wat gezellige kletspraatjes met locals, kwamen we toch weer netjes
uit bij de auto en op naar het hotel. Daar zaten de mannen al op ons te
wachten met een mooi glas Val Dieu. Lekker aanschuiven maar. Net toen we
ons wilden opmaken voor een welverdiende poetsbeurt, kwam de mededeling
dat er geen warm water was in het hotel (monteur is onderweg, maar het
kan nog wel even duren).
Dan toch maar even snel opfrissen met koud water (en nee, mijn haar heb ik
niet gewassen), omkleden en weer naar beneden voor een heerlijk diner.
De zondag van de wedstrijd was het gelukkig wel stabiel weer. We hebben
het mannenpeloton twee keer voorbij zien suizen (net voor de Loorberg) en
verder een mooie wandeling gemaakt.
Super weekend!
Ada uit de Bosch Berni Larkin
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Lucinda Brand wielerfestijn

Lucinda Brand organiseert een werelds-wielerfestijn op het terrein
van De Mol op 30 juli a.s..
Een spektakel wordt het. Met toertochten, wedstrijden, eetfestijn en veel
meer. Allemaal voor het goede doel. Elders in het blad kunt u er meer over
lezen. Voor een spektakel zijn erg veel handen nodig. Leden van onze toercommissie zijn al betrokken bij het bedenken van de route. Maar we zoeken
nog meer vrijwilligers. Vrijwilligers die aan de inschrijftafel willen zitten maar
ook gewoon om verschillende hand- en spandiensten te verrichtten. Doe gezellig mee. Het is voor de Edwin van de Sar Foundation, onderdeel van de
Hersenstichting. Iedereen kent helaas wel iemand die een herseninfarct heeft
gehad. Help Lucinda en geef je op! Wij horen graag van jullie.
Groetjes, Ada, Berni en Yvonne
Yvonbleeker@gmail.com en 0628495200
Meer informatie? https://lucindabrand.nl/
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De kwetsbare weg deelnemer
Jordy Nijenhuis

Hoe vaak komt het wel niet voor dat wij als wielrenners uitgescholden worden door mede weggebruikers. Erger nog, we worden zelfs dood gewenst.
Dat blijkt de laatste tijd ook wel weer uit de berichten op Social Media. Een
paar weken geleden vond een wielrenner de trieste dood, nadat hij was aangereden door een automobilist. Volgens zijn fietsmaatjes werd hij opzettelijk
aangereden. De veroorzaker reed door.

In de reacties op de socials werd de veroorzaker de hemel in geprezen. Zo
kon je quotes lezen als: "Wat goed, weer een aso minder," "Die wielrenners
vragen er om," "De aanrijder verdiend een lintje." Eerlijk gezegd schrik ik er
niet meer van, want ook onder berichten van een wielrenner die overleed,
doordat een deel van een tractor losliet wordt zo gereageerd. Maar, zijn wij
nou echt zo aso?
Tuurlijk zitten er cowboys tussen de wielrenners, maar de automobilist en
andere weggebruikers zijn ook vaak wel ongeduldig, kijken niet vooruit en
denken dat zij alleen op de weg zijn. Zo werd ik onlangs in een bocht de
berm ingereden, omdat de automobilist het nodig vond iemand in te halen. Ik
kreeg een middelvinger.
Vaak wordt er dan op een auto geslagen, of hard gescholden. We vergeten
daarbij dat wij op een fiets zitten. Ondanks dat we van de weg gereden worden, moeten we opletten met wat we doen. Een klap op de auto kan een beste schrikreactie veroorzaken. Uit boosheid kunnen we zo overhoop gereden
worden. Dat moeten we niet willen. Ik denk dat we als wielrenners ons van
onze beste kant moeten laten zien, en altijd beleefd moeten blijven. Zeg
mensen gedag, rijdt niet door rood, rijdt zoveel mogelijk rechts en als er dan
iets naars gebeurt, blijf beleeft. Hoe heerlijk het ook is om snel te gaan en
hoe vervelend het dan ook is om daarin gehinderd te worden. Wij zijn kwetsbaar en hebben een hoop te verliezen. Een automobilist zal hooguit een deuk
in zijn auto hebben.
Jordy Nijenhuis
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Lucinda Brand Festival
Zaterdag 30 juli

Op 30 juli organiseert Lucinda Brand haar eigen wielerfestival om geld op te
halen voor de Edwin van der Sar Foundation. De kick-off van dit festival is de
Lucinda Brand Toertocht.
Voor we van start gaan verwent onze barista je met vers gemalen Segafredo
koffie om vervolgens onder leiding van Lucinda Brand een muzikale warmingup in te gaan. Na deze opwarming ben je helemaal klaar om te genieten van
de meest favoriete trainingswegen van Lucinda zelf.
Wil je samen met Lucinda van start of vertrek je liever alleen om te genieten
van deze schitterende toertocht? De keus is helemaal aan jou! Wel hebben
we speciaal voor jou een verzorgingspost ingericht waar je weer helemaal op
adem kan komen en jezelf kan bevoorraden. Pech onderweg? We geven je
het telefoonnummer mee van de Lucinda Brand pechmobiel die jou weer op
weg zal helpen.
Als je eenmaal terug bent op het festivalterrein van het Lucinda Brand Festival gaat het feest pas beginnen. Als beloning voor het voltooien van deze
helse tocht staat er een masseur voor je klaar zodat je weer fris van start
kan gaan op het feest. Ook kan je gratis een bezoekje brengen aan het Lucinda Brand Museum en een frisse douche nemen. Als aandenken pak je natuurlijk even die toffe podium foto mee!
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Even voorstellen: Peter de Gast

Beste molleden ,
Er werd mij gevraagd om mijzelf als nieuw lid mezelf introduceren.
Mijn naam is Peter de Gast , 62 jaar oud en woonachtig in Dubbeldam. In
1960 ben ik geboren in Nieuwe Tonge op Goeree Overflakkee. Mei 1999 verhuisd naar Dubbeldam vanwege de werkzaamheden van mijn vrouw Petra
bij DVO.
In 1995 is onze dochter Dorine geboren. Dorine en ik zijn in februari 2022 lid
geworden van DTC De Mol. Gelukkig is zij ook door het fietsvirus bevangen.
Tot mijn 32 jaar heb ik gevoetbald bij NTVV in het 1e elftal. Na de voetbal
ben ik gaan fietsen en beetje bij beetje fanatieker geworden. Zo heb ik o.a
4x Luik-Bastenaken-Luik gereden , 3x cyclo sportif Claude de Criquillon en de
Amstel Gold race en tal van andere toertochten.
Uiteindelijk besloten om bij een
vereniging te gaan fietsen voor
de gezelligheid en samenhorigheid.
De eerste 3 maanden bij De Mol
zijn prima verlopen. Mooie tochten gefietst met gelukkig bijna
geen neerslag echter, wel veel
wind.
Tijdens de 3e clubrit ben ik toegetreden tot de tourcommissie.
Tot op heden heb ik het prima
naar mijn zin en het is voor mij
een extra bonus om samen met
Dorine te kunnen fietsen.
Laten wij met z’n allen er een
heel mooi seizoen van maken en
genieten van het samen fietsen.
Groeten
Peter
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Dag Datum en tijd

Naam

km

wo

15-06-2022 19:00

Woensdagavond training

0

wo

15-06-2022 19:30

Wielerkleding passen/uitreiken

0

zo

19-06-2022 08:30

QUADRANT Molrit (120Km)

120

zo

19-06-2022 08:30

QUADRANT Molrit (75km)

75

za

25-06-2022 08:30

SANIDUMP Molrit (120km)

120

za

25-06-2022 08:30

SANIDUMP Molrit (70km)

70

wo

29-06-2022 19:00

Woensdagavond training

0

za

02-07-2022 10:00

De Mol 2-daagse

110

zo

03-07-2022 08:30

T.I.M.E. Service Molrit (120Km)

120

zo

03-07-2022 08:30

T.I.M.E. Service Molrit (80km)

80

zo

03-07-2022 10:00

De Mol 2-daagse

wo

06-07-2022 19:00

Woensdagavond training

Kijk op de website www.dtcdemol.nl voor de actuele toeragenda.
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Dag Datum en tijd

Naam

km

za

09-07-2022 08:15 Gejo Kersentocht (80km)

80

za

09-07-2022 08:15 Gejo Kersentocht (120km)

120

zo

10-07-2022 08:30 AA AUTOLEASE Molrit (85KM)

85

zo

10-07-2022 08:30 AA AUTOLEASE Molrit (120km)

120

zo

17-07-2022 08:30 Jan Jongman Memorial

wo

20-07-2022 19:30 Wielerkleding passen/uitreiken

za

23-07-2022 08:30 OPTISPORT Molrit (80km)

80

za

23-07-2022 08:30 OPTISPORT Molrit (120km)

120

za

30-07-2022 08:00 Lucinda Brand Fes�val

zo

31-07-2022 08:30 PLIEGER Molrit (130km)

zo

31-07-2022 08:30 PLIEGER Molrit (85km)

za

06-08-2022 08:00 P+W Super Molrit (120km)

Kijk op de website www.dtcdemol.nl voor de actuele toeragenda.
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Even voorstellen: Bart Wijnja

Hoi mede mollen,
Mijn naam is Bart Wijnja, 25 jaar en woon sinds februari samen met mijn
vriendin in Dordrecht. Ik werk in Hilversum als programmeur en in mijn vrije
tijd vind ik het leuk om muziek te maken en te sporten. Sinds begin 2020 heb
ik een racefiets aangeschaft en is mijn liefde voor de sport alleen maar gegroeid. Verhard of onverhard, ik vind het allebei fantastisch!
Lid worden van de Mol was de perfecte keuze om de omgeving goed te leren
kennen. Niet alleen handig als nieuwe inwoner van Dordrecht, maar ook nog
eens erg gezellig! Omdat ik eigenlijk altijd alleen fietste, moest ik wel even
wennen aan het roepen van VOOR!, TEGEN! en ACHTER!
Dit jaar is het plan om een goede basis te creëren, nieuwe wegen te ontdekken en lekker actief te zijn.
Ik zie jullie op de fiets!

2022-3

14

Even voorstellen: Ronald de Jong
Het clubblad heb ik zelf nog niet ontvangen, maar mij is gevraagd mezelf
even voor stellen. Mijn naam is Ronald de Jong, ik ben 50 jaar en sinds 2022
rij ik, vooral op zaterdag, met jullie mee. Voor die tijd reed ik eigenlijk altijd
solo omdat ik niemand kende die hetzelfde tempo fietst, dan heb je geen
stok achter de deur. Dit blijkt wel uit het feit dat ik op het moment van
schrijven in 2022 al een kwart van de totale kilometers met m’n fiets heb
gefietst sinds ik deze fiets heb (december 2014). De “stok” doet z’n werk dus
is een nuchtere constatering.
Ook binnen DTC De Mol is het wennen aan een tempo en het vinden van een
juiste groep. Ik rij nu mee met de B groep, de C groep gaat me net iets te
snel terwijl ik solo aan het einde van het seizoen toch gemiddeld 27-28 per
uur fietste. Gezelligheid is me ook wat waard, daarom rij ik met de B groep
mee en kunnen we onderweg ook wat kletsen. De training op woensdagavond is leerzaam en ook goed om aan mee te doen als beginnend peloton
fietser.

Ik woon met vrouw en kinderen in Papendrecht en werk 4 dagen in de week
als medeweker Klantsupport bij Univé en adviseer en sluit daar schadeverzekeringen.
Op m’n vrije dag rij ik
doordeweeks af en toe nog
een rondje. Daarnaast
wandel ik regelmatig en
dat combineer ik graag
met fotograferen, echt iets
waarmee ik graag bezig
ben.
Wil je meer van me weten,
kom dan naast me rijden
en we raken ongetwijfeld
in gesprek.
Tot binnenkort!
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Noteer alvast in je agenda:

Lucinda Brand Festival
Zaterdag 30 juli

Goede Doelen Molentocht
Zaterdag 27 augustus
120 km, 80 km en 40 km
08.00 uur/ 09.00 uur
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Servais Knaven Classic en meer

Beste leden, we zijn weer heerlijk aan het toeren dit voorjaar.
De weersomstandigheden zijn ons gunstig gezindt, het mag wel iets warmer
worden. Dan bedoel ik 20 graden, korte mouwen, korte broek en een zonnebrandje op de huid.
Na een lastige periode, hamstringblessure en een flinke Corona besmetting
komt de conditie en fietsgevoel weer in de benen. Een weekje Zuid-Limburg
leverde 367 km op de teller met 4617 hoogtemeters. Wij waren weer te gast
op ons vertrouwde adres. In het weekend waren de kinderen en ons kleinkind (Raff) te gast. Normaal staat de focus op fietsen en wandelen, Maar dit
weekend ook spelen met Raff in de speeltuin en zandbak ( Puur geluk).
Zaterdagavond hebben wij mijn verjaardag gevierd in de Pizzeria in st Geertruid. Een aanrader. Gevolgd door bezoek aan café de Zwarte Ruiter in Gulpen. Biertje met een Jagermeister.
Zaterdag 30 april een Molrit, de benen voelde zwaar.
Zondag 1 mei een geplande buitenrit van de club in Etten-Leur: Servais Classic. Servais is op dit moment ploegleider bij Ineos.
Slechts 3 Molleden, André, David Hauck en ikzelf. Goed voor het Molklassement. De organisatie was perfect geregeld, wij hebben 2 lussen van 50 km
gereden.
Het parcours kende we deels van onze Molritten, maar we de omgeving heeft
meer te bieden. De eerste lus hadden we gekozen richting de Paters in
Meerseldreef.
De tweede lus ging richting Roosendaal. Als tempo werd rond de 30km aangehouden, mede door de straffe oosten wind. De tweede lus werd door André, in volledige eenzaamheid, verlengd met 5km. Wow 5 km, hier was een
bijzondere reden voor. Bij binnenkomst onder de finishvlag had André
300.000 km op zijn fietscomputer staan, hulde! Gestart op 0 in 1988.
Een bijzonder moment dat gevierd werd met een echte Bosschebol. Vanuit de
organisatie kreeg André een mooi boekwerk over de carrière van Servais
Knaven aangeboden. Gevolgd door een interview met de lokale krant, de Bode.
Zelf ben ik zeer trots op mijn broer. Dit ligt in het feit dat André steeds weer
op zijn stalen klimt om zijn kilometers te trappen. Ondanks het feit dat zijn
lichaam regelmatig tegensputtert.
Met sportieve groet, Gino Hoogenboom
PS, er zijn nog plaatsen vrij op de volgauto!
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Zwijndrecht—Zwijndrecht
Jordy Nijenhuis
In april gaf ik me op voor Zwijndrecht - Zwijndrecht 2022. Ik besloot de 110
te doen, omdat ik nog niet zo heel lang fiets en ik niet te hard van stapel wilde lopen. In de week voorafgaand aan de tocht bekeek ik regelmatig het
weer. Dat zag er niet best uit en daardoor zag ik er steeds meer tegen op. Ik
heb zelfs gedacht het af te blazen en dus niet deel te nemen. Maar, de avond
voor de tocht besloot ik door te zetten.
Zondagmorgen melde ik me om half 8 bij de inschrijftafel. Samen met nog
twee anderen nam ik plaats in de bus naar het Belgische Zwijndrecht. We
waren daar al vroeg en moesten ongeveer een uur of vier wachten op de
deelnemers die de hele tocht deden. We hebben ons vermaakt in de kantine
van de sporthal.
Toen de renners aan kwamen ben ik wat gaan eten en gaan omkleden. De
politiemotoren startte de motors en we stelden op. Daar gingen we. Niet heel
lang na de start kwamen we aan bij de tunnel bij Antwerpen. Ergens zag ik er
tegenop omdat ik verwachtte dat het me te zwaar zou vallen, maar het viel
reuze mee. Wel vond ik het er vies warm. De tocht ging lekker. Ik zat een
beetje achterin in het midden, regelmatig moesten we flink in de remmen
knijpen maar vaker fietsten we heerlijk door, ondanks de wind die regelmatig
best sterk was.

In Nispen werd ik opgewacht door mijn drie prachtige dochters en mijn lieve
vrouw. Dat was een leuk moment. Samen een kop koffie gedronken en genoten van de krentenbol.
Onderweg heb ik genoten van de langs racende politie en verkeersregelaars.
Het was een beetje tegenstrijdig. Je weet dat de weg dichtgezet wordt voor
je, en toch ben je geneigd te stoppen voor het rode stoplicht. Wat een ervaring. Ik besefte me pas echt goed dat we gewoon op de autoweg reden toen
we in Dordrecht op de kruising nabij de woonboulevard de weg op reden.
Vanaf dat stuk heb ik echt het idee gehad dat dit echt wel bijzonder was. Ik
woon in Zwijndrecht, dus veel herkenning en besef dat ik normaal op dat rode fietspad fiets bij het station.

Toen we aankwamen stonden mijn vrouw, kinderen en schoonmoeder met
een bos bloemen te wachten. Het was voor mij de langste rit die ik gefietst
had. Ik zal er nog lang aan denken. Wat mij betreft ga ik komend jaar voor
de echte ervaring, namelijk de volle 220 kilometer. Zie ik je dan weer?
Jordy Nijenhuis.
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Denise Baas
Maurice Hoonderd
Bart Wijnja

Onze voorzitter schreef het al. De zomerperiode staat voor de deur, waarin vele mol-leden
mooie ritten gaan rijden in het buitenland (of
in Nederland zelf). We kijken uit naar de
mooie verslagen. Uiteraard kan er ook gewoon
heel de zomer gereden worden met onze club.
Zie hiervoor de kalender op de website of in
dit clubblad.

Van de redactie.

Laat weten wat u beleeft
en meemaakt.
Schrijf een stukje voor in
het clubblad.

Inleveren kopij voor
het volgende
clubblad voor:
10 augustus 2022
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Neem onderweg nog een
paar leuke foto’s en stuur
dit door naar:
redactie@dtcdemol.nl
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Voorzitter:
Anne Maria Verjaal– Goossens
Hooftlaantje 28
3344 EK Hendrik Ido Ambacht
Tel: 06– 83572903
voorzitter@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

Secretaris:
VACATURE
secretaris@dtcdemol.nl

Ziekmeldingen:
ziekeleden@dtcdemol.nl

Penningmeester:
VACATURE
penningmeester@dtcdemol.nl

Aanmelden als lid:
https://www.dtcdemol.nl/over-de-club/
inschrijven

Bestuursleden:
Tibor Huizinga

Afmelden als lid:
Altijd schriftelijk bij de secretaris, bij voorkeur per E-mail.

VACATURE
Bankgegevens:
Rabobank IJsselmonde– Drechtsteden
IBAN : NL19 RABO 0377 5881 21
t.n.v. : DTC De Mol

Wijzigingen email-, adres– of
bankgegevens, aanpassingen in de
vrijwiligerstaken:
via de websiste https://www.dtcdemol.nl/
mijnmol/mijn-profiel

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

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

Redactie:
Kopij : redactie@dtcdemol.nl

DTC de Mol (Dordtse Toerclub de Mol) is opgericht op 5 juli 1977 en
aangesloten bij de NTFU (verenigingsnummer 108009)

2022-3
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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!

