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Hopelijk heeft iedereen een mooie zomer gehad en veel mooie fietskilometers 
gemaakt. Vergeet vooral ook niet om je verhalen te delen met onze redactie!  
 
De Goede Doelen Molentocht is verreden met heerlijk fietsweer. De toercom-
missie had weer zijn best gedaan om de rit geweldig te laten verlopen. Onder-
weg heb ik veel positieve reacties gehoord. We reden dit jaar de rit ter nage-
dachtenis aan Leo Vermey en Dirk Snoep . We hebben de Goede Doelen geko-
zen samen met de familie van Leo en Dirk. Iedereen die een extra bijdrage 
heeft gestort bij de inschrijving, hartelijk dank hiervoor! 
 
Dit najaar gaan we werken om de kleding voor de nieuwe periode rond te krij-
gen. Verderop in het clubblad vind je hier meer informatie over. Het is belang-
rijk om deze informatie goed te lezen om volgend jaar ook daadwerkelijk je 
kledingpakket te kunnen ontvangen. Houd ook je mailbox in de gaten want er 
zullen nieuwsbrieven volgen met belangrijke informatie.  
 
Ik blijf ook herhalen dat we meer mensen nodig hebben om de vereniging 
draaiende te houden. We zien en horen dat andere verenigingen dezelfde uit-
dagingen hebben als wij wat betreft vrijwilligers. Wat niet wegneemt dat we 
toch blijven proberen om mensen over te halen om als het kan toch af en toe 
eens te helpen. Verder in het clubblad zie je ook oproepen hiervoor. Denk 
vooral aan de volgwagen, 1 dagje chauffeur zijn dat moet voor iedereen luk-
ken. We hebben mensen nodig om de nieuwe kleding geregeld te krijgen. Het 
dagelijks bestuur is ook onverantwoord klein op het moment. Ook als je niet 
direct in het bestuur wilt plaatsnemen maar wel wilt ondersteunen dan horen 
we het graag. De sponsorcommissie kan ook nog altijd hulp gebruiken.  
 
Buiten handjes, die altijd nodig zijn, zijn we ook op zoek naar financiële steun. 
Je leest hierover ook meer verder in het clubblad. Dit betekent zeker niet dat 
de leden zelf financieel moeten bijdragen, maar wel als je de optie hebt om 
onze acties te delen met vrienden, familie en bekenden.  
 
Kortom er is nog een hoop te doen en dat werk is echt leuk hoor, maar het 
zou nog leuker zijn als we het samen kunnen doen.  
 
Een mooi najaar gewenst en pas op voor de vallende blaadjes want die zijn 
vroeg dit jaar door de droogte! 
 
Sportieve groeten Anne Marie Goossens-Verjaal 
Voorzitter DTC de Mol 
 

 

Van de voorzitter... 
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Dordrecht – Arnhem – Dordrecht 

 
Oftewel: de Mol2Daagse; terug van weggeweest, we kunnen en mogen weer. 
 
Zaterdag 2 juli vertrokken we vanuit het clubhuis, uitgezwaaid door brengers 
(stoere Mol leden kwamen natuurlijk met rugzak/weekend tas(je) op de fiets) 
en onze voorzitter.  

 
 
Het was mooi weer en straf 
windje in de rug; wat wil een 
fietser nog meer! Over ge-
baande banen richting Gorin-
chem om vervolgens langs de 
Linge te rijden verder richting 
oosten. Schitterende route 
over rustige wegen (knap werk 
van routebouwer Rinus) maar 
hoe mooi ook, op een gegeven 
moment gaat de inwendige 
mens opspelen en we waren 
blij dat de theetuin in Maurik in 
zicht kwam. 
 
 
 
Wat een schitterende locatie, 
super vriendelijke mensen, 
mooie tuin en heerlijke koffie 
met kersengebak. Eigenlijk wil 

je daar gewoon blijven zitten maar captain Henk was onverbiddelijk: uit die 
luie stoel en verder fietsen!  
 
We vervolgden onze weg langs 
de Neder-Rijn om die bij Rheden 
over te steken. Daar lag de 
Grebbeberg al op ons te wach-
ten; eigenlijk niet een probleem. 
De Wageningse Berg verderop 
heeft al meer iets weg van een 
kuitenbuiten en de explosieve 
klimmersbenen werden hier dui-
delijk gescheiden van de diesel 
klimmersbenen. Maar goed, ie-
dereen genoot van de omgeving.  
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We begonnen de 
eindstreep al een 
beetje te ruiken 
maar moesten echt 
eerst nog de Itali-
aanse weg op om 
van het geacciden-
teerde Arnhem zelf 
nog maar te zwijgen. 
 
 
 
In de Stayokay in 
Arnhem konden we 
gelijk door naar de 
kamers, het terras 
(in willekeurige volg-
orde) of nog een ex-
tra “berg” lusje te 
doen. Een vijftal Mollers tekende hiervoor en kwamen moe maar zeer vol-
daan terug. Stelletje bikkels! 
 
 
 
’s Avonds gezellig bijpraten, eten, korte wandeling om het hotel heen (wat is 
het daar mooi en rustig) en opladen voor de volgende dag. Na een goed ont-
bijt begonnen we aan de terugreis. Het straffe windje van gisteren was er 
nog steeds maar nu hadden we die de hele weg tegen. Ai! De route ging nu 
via Bennekom en Veenendaal. De “ellende” begon toen we de dijk opdraaiden 
richting Wijk bij Duurstede en de wind ons terug naar Arnhem wilde blazen. 
Redelijk uitgepierd (nou ja, ik dan) kwamen we bij de stop. Heerlijk koffie 
gedronken en ja, alweer wat erbij en toen op naar de finish. Bij Meerkerk 

roken we de eind-
streep al waar we 
weer opgewacht wer-
den door onze voor-
zitter en ophalers. 
Heerlijk weekend, 
dank voor de inzet 
van de betrokken 
vrijwilligers. 
 

Ada uit de Bosch 
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Wat ooit gestart was met een Lucinda Brand Vrouwendag 
bij ons op de club, is in een mega vorm teruggekomen. En 
wel als in een echt, spectaculair wielerfestival voor alles en 
iedereen die het fietsen in de meest brede zin van het 
woord omarmt!  
 
 
Het programma omvatte o.a. wielerclinics (race en veldrij-
den), wedstrijden voor jeugd, mannen en vrouwen, een 
Kidscorner, stands van Trek, Wahoo, kledingverkoop, 
smoothie bar en een heuse biertap met het wielerbier bij 
uitstek: Kwaremont. Prominente gast was Sven Nys. Mooi 

was het duel Brand – Nys waar deze wereldtoppers even lieten zien hoe be-
hendig ze zijn op de fiets. 
 
 
Een voor ons belangrijk aandeel was de toertocht. Er waren drie supermooie 
routes uitgezet in de Alblasserwaard van 48, 80 en 125 km. Het uitgangspunt 
was deelnemers te laten kennismaken met het trainingsgebied van Lucinda. 
Het accent lag op het genieten 
van het mooie weer en de schit-
terende omgeving.  
 
 
Er zijn een kleine 150 toerfiet-
sers vertrokken, die onderweg 
een leuke “bad eend” (mascotte 
van één van de sponsoren van 
Lucinda) stop konden maken. In 
Brandwijk stond een team van 
Mol vrijwilligers klaar om ieder-
een van drinken en eten te 
voorzien (de 125 km kwam daar 
zelfs twee keer langs). 
 
 
 
Terug op het festival terrein was het feest en kon iedereen nagenieten van 
heerlijke koffie (ja, van sponsor SegaFredo), eten of een verkoelend biertje. 
We hebben met een stevig aantal Mol vrijwilligers kunnen helpen 
(voorbereiding routes, op- en afbouw, ophalen en wegbrengen materialen, 
bemensing “bad eend” post, inschrijvingstafel en pauzeplek, inzet Mol auto.  
 
 
 
 

 

Het Lucinda Brand Festival 30 juli 
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Pareltjes Fotografie (ja, 
de fotograaf van Zwijnd-
recht Zwijndrecht) was 
een deel van de dag 
aanwezig om geheel 
belangeloos prachtige 
foto’s te maken. 
 
 
Waarom werd dit alles 
georganiseerd? Ja, ui-
teraard om veel mensen 
een topdag te bezorgen 
maar het belangrijkste 
was toch om geld bijeen 
te halen voor de Hersen 
Stichting. 
 
 

 

 

Ik wil graag alle Mol leden bedanken die zich als fietser en/of als vrijwilliger 
hebben ingezet om 
het Lucinda Brand 
Wieler Festival tot 
een groot succes te 
maken en bij te dra-
gen aan deze stich-
ting. 
 
 
Ada uit de Bosch 

 

Het Lucinda Brand Festival 30 juli 
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Hoi allemaal, Hierbij stel ik mij even 
voor: mijn naam is Denise Baas en 
eind april ben ik lid geworden van 
DTC de Mol.  
 
Ik ben 45 jaar en al bijna 24 jaar 
getrouwd met Eduard Baas, hij is ook 
lid van De Mol, dus misschien kennen 
jullie hem wel. We hebben drie 
zoons: de oudste is 17, de middelste 
15 en de jongste 9 jaar oud.  
 
Half januari ben ik voor het eerst be-
gonnen op een racefiets met de ge-

dachte: het zal wel niks voor mij zijn…enge dunne bandjes, schoenen vast 
aan je pedalen.. Maar dat viel erg mee! Heerlijk achter Eduard aan de polder 
in. Ik heb eerlijk gezegd ook wel wat scheldmomentjes gehad, waarbij ik me 
afvroeg: “waarom doe ik dit” en “staat dat bruggetje nu open of moeten we 
daar echt overheen? “ Maar meestal is het heerlijk om te fietsen en heel leuk 
als je merkt dat het steeds beter gaat!  
 
Sinds begin mei volg ik ook de woensdagavondtrainingen, heel gezellig en 
leerzaam. We zijn vorige week begonnen met klim- en daaltraining en begin 
augustus gaan we op vakantie naar de Franse Alpen, dus dat komt mooi uit.  

Er kwamen net nog wat appjes van Ada binnen met tips voor die omgeving, 
erg leuk. We hebben er zin in, spannend! 

 

 

Even voorstellen: Denise Baas 
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Even voorstellen: Maurice Hoonderd 

 
Beste Mollen, 
 
Ik ben Maurice Hoonderd, 43 jaar en woon samen met mijn Surinaamse 
vriendin in het pittoreske Dordrecht.  
 
Ik werk als Orthopedisch Instrumentmaker in een Revalidatie Centrum in 
Breda. Rookte vroeger erg veel maar ben gelukkig gestopt.  
 
Door Corona ben ik gaan fietsen naar m’n werk. Inmiddels heb ik 3 fietsen, 
zomer fiets, winter fiets (gravelbike) en MTB.  
 
Ik fiets regelmatig samen met m’n vader (+70). Die heeft vroeger meerdere 
klassiekers gereden dus het fietsen was niet geheel nieuw voor me. We zijn 
verfijnde koers kijkers 📺📺 (op de Belg) en plannen regelmatig uitstapjes om 
ergens te gaan fietsen.  
 
Ik ben bij de Mol gekomen om af en toe mee te fietsen en nieuwe fiets fana-
ten te leren kennen. 
 
Daarbuiten speel ik ook nog ice hockeyen bij  “The DZC Silverbacks”, een 
vriendenteam die vroeger met elkaar skateboarden en sommige doen dit nog 
steeds.  
 
Door een blessure aan 
m’n rug (spit) is het he-
laas alweer een poosje 
gelden dat ik op het ice 
heb mogen staan. 
 
Vriendelijke fietsgroet 
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Dag  Datum en tijd Naam km 

zo  04-09-2022 09:00 DE JEL ADVISEURS Molrit (125km) 125 

zo  04-09-2022 09:00 DE JEL ADVISEURS Molrit (80km) 80 

wo  07-09-2022 10:30 Knarrendag 110 

wo  07-09-2022 19:00 Woensdagavond training 0 

za  10-09-2022 09:00 T.I.M.E. Service Molrit (120Km) 120 

za  10-09-2022 09:00 T.I.M.E. Service Molrit (85km) 85 

zo  18-09-2022 09:00 BUKO Molrit (115km) 115 

zo  18-09-2022 09:00 BUKO Molrit (85km) 85 

za  24-09-2022 09:00 ROGELLI  Molrit (105km) 105 

za  24-09-2022 09:00 ROGELLI  Molrit (85km) 85 

Kijk op de website www.dtcdemol.nl voor de actuele toeragenda. 
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zo  25-09-2022 08:30 Veluwse Herfs�ocht 110 

za  01-10-2022 09:00 QUADRANT Molrit (100km) 100 

za  01-10-2022 09:00 QUADRANT Molrit (85km) 85 

zo  09-10-2022 09:00 MEDPLUS Herfst Molrit 80 

za  15-10-2022 09:00 MAGNA CURA Herfst Molrit 80 

zo  23-10-2022 09:00 DE JEL ADVISEURS Herfst Molrit  75 

za  29-10-2022 09:00 AA AUTOLEASE Herfst Molrit 60 

za  05-11-2022 10:00 Plieger Wielershow rit 65 

za  12-11-2022 09:30 Erwtensoeprit 40 

    

Kijk op de website www.dtcdemol.nl voor de actuele toeragenda. 

Dag  Datum en tijd Naam km 
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Even voorstellen: Rik Moonen 

 

Even voorstellen, mijn naam is Rik Moonen, 34 jaar en sinds 3,5 jaar inwoner 
van Dordrecht. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant. Ik ben geboren in Eindho-
ven en opgegroeid in Boxmeer. Ik ben de oudste van 3.  

Na een fotografie opleiding in Den Bosch ben ik naar Breda verhuist om een 
opleiding aan de kunstacademie te gaan volgen. Ik heb altijd een haat-
liefdeverhouding gehad met kunst. Ik vond het leuk om met beeld te werken 
(in mijn geval fotografie en film) maar ik vond mijn authenticiteit als kunste-
naar vooral niet belangrijk. Iets waar ze op de academie juist veel belang aan 
hechten.  

Ik studeerde af met korte documentaires over een Hongaarse man, woonach-
tig in een sloopwijk in Tilburg, die daar niet goed kon aarden. Deze man was 
zelf ook op de eindexamenexpositie. Dit was voor mij belangrijk, het ging om 
hem, niet om mij. Op de academie heb ik mijn vrouw ontmoet, Veerle (nu ook 
34). Eigenlijk hebben we elkaar ontmoet in de kroeg en ontdekte we later dat 
we bij elkaar in de straat woonde en op dezelfde opleiding zaten.  

Samen zijn we 3 jaar later naar Rotterdam verhuist. Ik begon voor mezelf en 
ben een aantal jaar zoekende geweest. Daarnaast werkte ik bij een autover-
huurbedrijf om mijn inkomsten aan te vullen. Na 2,5 jaar (ik had mezelf 3 jaar 
gegeven) kon ik daar stoppen en kwamen al mijn inkomsten uit mijn eigen 
bedrijf. Diverse projecten hadden plaatsgemaakt voor groepsinterventies met 
ouderen en later met diverse doelgroepen.  

Beeldende groepsinterventies waarbij ik bijvoorbeeld een groep ouderen een 
polaroidcamera meegaf zodat iedere 
deelnemer in foto’s zijn of haar eigen 
leven zichtbaar kon maken. Eenzame 
mensen gingen zo op zoek naar de 
dingen die hun leven zin gaven en 
maakte gelijk op een leuke kwalitatie-
ve manier contact met elkaar.  

Sinds 2017 werk ik niet meer alleen, 
nu bestaat het bedrijf wat inmiddels 
Stadstrainers heet uit een vast team 
van vier mensen.  

De missie van Stadstrainers is om via 
beeldende, sociale interventies een 
positieve bijdrage te leveren aan het 
gevoel van eigenwaarde en daarmee 
het welbevinden van (kwetsbare) 
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mensen, zodat zij zichzelf weer durven te laten zien en midden in het leven 
kunnen staan.  

De afgelopen jaren is ook mijn gezinssituatie enorm verandert, Veerle en ik 
zijn in 2017 getrouwd en later dat jaar kregen we ook onze eerste zoon, 
Joop. Toen bleek dat Joop 14 maanden later nog een broertje zou krijgen zijn 
we op zoek gegaan naar een grotere woning, zo zijn we vanuit Rotterdam 
naar Dordrecht verhuist en terecht gekomen op de Vrieseweg.  

We hebben het erg naar ons zin in het centrum, de eerste jaren naar de ge-
boorte van Joop zijn broertje Lou was er weinig ruimte om echt iets op te 
bouwen in Dordt, daarnaast hielp corona ook niet echt mee om nieuwe men-
sen te leren kennen. Ik heb altijd aan teamsport gedaan (waterpolo) en na 
hier 2 jaar geleden mijn zwembroek te hebben ingeruild voor een fiets ont-
stond afgelopen jaar de gedachte om me aan te melden bij een fietsclub. Via 
google kwam ik uit bij de Mol, een paar keer meefietsen beviel goed en zo 
heb ik me aangemeld. Jullie zullen mij vooral tegenkomen in de weekeinden 
en/of op de Dinsdagavond. Ik kijk ernaar uit om meer leden van de club te 
leren kennen.  

 

Even voorstellen: Rik Moonen 
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Noteer alvast in je agenda: 

 
 
 

Knarrendag 
Woensdag 7 september 

110 km 
 
 
 

Plieger Wielershow rit  
Zaterdag 5 november 

65 km 
 
 
 

Erwtensoeprit 
Zaterdag 12 november 

40 km 
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De periode van de huidige kleding loopt af aan het einde van dit jaar. Dit be-
tekent dat er al weer hard gewerkt wordt om te zorgen dat bij de start van 
het fietsseizoen 2023 iedereen weer een mooi kledingpakket heeft. 
 
 
Je hebt wellicht al een aantal oproepen gezien om te helpen met het vinden 
van nieuwe sponsors en gelukkig hebben een paar leden gereageerd. Helaas 
gaat een groot deel van de huidige sponsors niet door. Zoals het er nu voor-
staat zal de nieuwe sponsoring niet voldoende zijn om de leden een gratis 
pakket aan te bieden. Bestaande leden zullen dus, net als nieuwe leden altijd 
al doen, waarschijnlijk ook een eigen bijdrage moeten betalen. 
 
 
Mocht je nog connecties hebben die mogelijk willen sponsoren dan horen we 
dat nog steeds graag; je kunt ze melden bij Huub Goossens – 06-12780588 
of sponsorcommissie@dtcdemol.nl 
 
 
In de maand september zullen er weer pasavonden georganiseerd worden. Je 
kunt dan kleding passen en een bestelformulier invullen. Alleen als er een 
ondertekend bestelformulier van jou ontvangen is zal er kleding voor jou be-
steld worden. Net als de vorige periode zal er geen voorraad aangelegd wor-
den. Kleding die na de bulkorder (de grote initiële order) besteld wordt zal 
waarschijnlijk pas midden 2023 geleverd worden. 
 
 
Kun je niet komen op de pasavonden dan kun je uiteraard wel een bestelfor-
mulier invullen en zorgen dat die bij het bestuur komt. Het model van de kle-
ding blijft gelijk aan de huidige kleding. 
 
 
Voor de pasavonden hebben we minstens 6 mensen nodig per avond. De da-
gen zullen spoedig worden gecommuniceerd. Wil je helpen dan horen we dat 
uiteraard graag. We hebben zowel dames als heren nodig omdat er ook in de 
paskamers hulp nodig is. 
 
 
Geef je op bij : secretaris@dtcdemol.nl en alvast bedankt! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur, kledingcommissie en sponsorcommissie.  

 
Nieuwe kledingperiode 2023-2025 
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De Volgwagen 

 
Het contract is verlengd met AA Lease! 

 
Het was en is altijd de trots van onze club, de volgwagen! Met fietswielen 
zodat je niet direct een bandje hoeft te wisselen en plek om onderweg je 
spulletjes voor onderweg in te leggen. Nu we met meerdere groepen rijden 
werkt het niet meer zo om je spullen er in te leggen en ook het wieltje wisse-
len is niet altijd meer even praktisch maar het kan nog wel. 
 
Nog belangrijker is de wagen echter in het geval dat er iets ernstigs gebeurt. 
Een fiets waar echt niet meer op gereden kan worden of een valpartij waarbij 
iemand gewond raakt. Je kunt dan meerijden met de auto terug naar de club 
of soms zoals eerder dit jaar ook gebeurde word je netjes thuis gebracht! 
 
Er ligt ook een EHBO koffer in de auto en een AED. Gelukkig hebben we de 
koffer niet al te vaak nodig maar als het nodig is dan is die in de buurt. De 
AED is al heel lang niet gebruikt, echter degene die erbij waren toen hij ge-
bruikt werd zullen het zeker nog wel weten. De AED heeft een mensenleven 
gered op dat moment.  
 
We hopen uiteraard dat voor ongelukken en het voor het redden van men-
senlevens de auto niet of in elk geval niet vaak gebruikt zal hoeven worden. 
We zijn echter als club wel heel erg blij dat we de luxe hebben van deze volg-
wagen.  
 
Des te blijer zijn we dat het contract weer voor 3 jaar verlengd is! We 
zijn AA Lease enorm dankbaar dat ze ons weer 3 jaar willen sponso-
ren en dat we de auto dus nog 3 jaar kunnen gebruiken. 
 
Hopelijk zien alle leden in dat de volgwagen nog steeds een belangrijke rol 
speelt voor de club.  
 
Er komen het hele jaar door vele oproepen van de volgwagencommissie voor 
chauffeurs. Als we dat nou eens zouden kunnen omdraaien 😊😊: Dat de volg-
wagen jongens vele oproepen krijgen van alle leden zodat we de agenda voor 
chauffeurs tot het einde van het jaar kunnen vullen. 
 
Op de ALV kwam de vraag om te zien welke ritten nog open staan. Die infor-
matie is gecreëerd op onze website onder Programma – Bezetting Volgwa-
gen, dus kijk snel wat er open staat en bel direct . 
 

Gino  06-11834282   of    Andre   06-27546103  
chauffeurs@dtcdemol.nl 

 
Bij voorbaat dank!   

Namens bestuur en volgwagencommissie 



22 2022-4 

 

 



23 2022-4 

 

           

 
 
Hopelijk krijgen we een mooie nazomer en 
een mooie herfst, dan kunnen we blijven ge-
nieten van het mooie weer. 
 
Het volgende clubblad komt uit in de herfst.  
We kijken uit naar de mooie nazomer en 
herfst verslagen van tochten op de fiets.  
 
 
Laat weten wat u 
beleeft en mee-
maakt.  
 
Schrijf een stukje 
voor in het clubblad.  
 
Neem onderweg 
nog een paar leuke 
foto’s en stuur dit 
door naar:  
 
 
 
redactie@dtcdemol.nl 
 
 

 
Pascal Alma 
  
Rik Moonen  
 
 
 

Van de redactie. 

 
 
 
Inleveren kopij voor 
het volgende  
clubblad voor: 
 

07 oktober 2022 
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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.dtcdemol.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 
 
 
Aanmelden als lid: 
https://www.dtcdemol.nl/over-de-club/
inschrijven 
 
Afmelden als lid: 
Altijd schriftelijk bij de secretaris, bij voor-
keur per E-mail. 
 
Wijzigingen email-, adres– of 
bankgegevens, aanpassingen in de 
vrijwiligerstaken: 
via de websiste https://www.dtcdemol.nl/
mijnmol/mijn-profiel 
 
 
 
 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 6 x per jaar 
 
 
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) 
  





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!


