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T.C.G.- CLUBBLAD NR.3 mei-2022
Onze adverteerders zijn:
NAN Profile - Grootebroek

Laan Sanitair - Grootebroek

Amarna Uitvaartbegeleiding – Stede Broec

Primera

IJgenweis - Streekbos

Enkhuizer Sportcentrum - Enkhuizen

Polytechniek BV – Venhuizen

FR techniek - Hem

Cornelisse Sportprijzen - Enkhuizen

WFO Netwerk Notarissen – GrootebroekEnkhuizen

De Luifel Verf en Wand - Grootebroek

Vertelman Tegelwerken - Hoogkarspel

De Welkomst - Onderdijk

Autobedrijf Kees Buis - Enkhuizen

Garage Peerdeman - Grootebroek

SprintPrint - Hoorn

Dirk de Wit - Bovenkarspel

Keukenstudio De Streek - Hoogkarspel

Enkhuizer Bedstede - Grootebroek

Verkeersschool De Lange - Grootebroek

Wij bedanken al onze adverteerders!!
Zonder hen kan dit blad niet verschijnen.
Wij vragen U dan ook om deze bedrijven niet te vergeten en te bezoeken.
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Uit de ganzenveer van uw voorzitter!
Een nieuw voorjaar is weer aangebroken. Een nieuw voorjaarjaar vrij van beperkingen die ons de
afgelopen jaren in een wurggreep hielden. Lekker fietsen in een groep, lachen en veel grote
verhalen worden weer uitgewisseld. Een beeld dat wij zo goed kennen van de tijd vóór 2020.
Tot nu toe worden we verwend met lekker fietsweer, al is de wind toch menigmaal een sterke
tegenstander. Maar dan zie je ook weer, dat de sterkere TCG’ers opstaan, de kop nemen en
zorgen dat de groep intact blijft. Nieuw dit seizoen is dat we op de zondagmorgen in drie
verschillende tempo’s rijden. Er zijn inmiddels zo veel sterke mannen, dat zij een race groep
kunnen vormen met gemiddelden boven de dertig. Tot nu toe loopt dat goed en in geval van té
kleine groepen, worden groepen zonder problemen samengevoegd en wordt de snelheid
aangepast.
Ook op bestuurlijk niveau is er het een en ander gebeurd de afgelopen
tijd. De privacywetgeving (AVG) noopt het bestuur tot alertheid. In
maart ontstond er een probleem met het mailprogramma Mailchimp,
waarin we de nieuwsbrief maken. Direct actie ondernomen en we
mailen nu gebruik van Mailer Lite. Nadat het AVG-programma weer is
nagelopen hebben we als vereniging het AVG-oké vignet gekregen,
zodat iedereen kan zien dat wij aan de AVG-wetgeving voldoen.
Afgelopen maand is ook een afvaardiging van het bestuur naar het Postkantoor in Stede Broec
geweest op een bijeenkomst waar onder anderen sportaanbieders aan Oekraïense vluchtelingen
konden laten zien/vertellen wat de mogelijkheden bij de diverse verenigingen zijn.
Inmiddels is op 1 mei onze VTT de Westerklier Klimtoer verreden. Bijna dertig deelnemers (niet
alleen leden) gaven acte de préséance. Eindelijk een rit met wat minder wind, maar met niet
minder sterke rijders op kop van de 27 km/h groep. Verder was er een flinke groep voor de 80 km
en kozen enkelen ervoor om de tocht buiten de groepen om te fietsen. Vanaf deze plaats
bedanken wij Robert en zijn dochter voor de bardienst en Dennis voor het inschrijven.

Peter Kaagman
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door George Edwards

Hij kan niet fietsen, hij spreekt geen Nederlands!
Wat doet hij dan bij TCG?”
Ik ben in een fietsfamilie geboren, mijn moeder en mijn vader waren fanatieke fietsers. Mijn vader
had diverse Schotse TT en wegwedstrijdtitels titels en won dus zowel de Britse TT

Wegwedstrijdkampioenschappen in 1946. Mijn moeder won en knokte voor het Schotse
kampioenschap voor vrouwen bij haar eerste en ook enige wedstrijd. Zij was niet competitief,
racefietsen was niet haar ding.
Ik kreeg een Hetchins jongensracefiets (de Rolls
Royce onder de Britse racefietsen in die
periode) toen ik ongeveer 8 jaar oud was. Daar
werd ik heel boos om, want ik wilde net als mijn
vrienden een Raleigh chopper. Mijn vader nam
mij toen mee voor een ritje. Waarschijnlijk was
het maar een paar kilometers, maar het was
hard werken. Ik haatte het. Ik rebelleerde dus
tegen het racefietsen.

7

Toen ik oud genoeg was, kreeg ik mijn motorfietsrijbewijs en ging als een maniak op de motor
over de smalle wegen van Schotland. Gelukkig ben ik nooit ernstig gewond geraakt. Halverwege
mijn dertigerjaren ben ik na enkele ongelukken op mountainbiken overgestapt. Het was geweldig
om door de bossen te racen en bomen te ontwijken. Ik ondervond dezelfde hoeveelheid
adrenaline als op mijn motor maar met veel minder gevaar.

Op een avond ontmoette ik mijn vriend Cees Loots en er ontstond een gesprek over racefietsen.
Hij nodigde mij uit om eens een keer met zijn club te fietsen. Ik wees dat onmiddellijk af, want
racefietsen was niet mijn ding. Maar gedurende de volgende weken bleef hij het maar vragen.
Met tegenzin gaf ik toe, maar dat voor slechts een keer. Ik dacht dan van de voortdurende druk
af te zijn om met zijn geliefde club mee te fietsen.
Op een zondagmorgen gingen we erop uit voor de Veluvia tocht. Ik had mij voor een koude dag
aangekleed met een lange, warme onderbroek en een dikke, zwarte jas, die ik bij het skiën droeg.
Ik wilde het absoluut niet koud krijgen. Ik had geen idee, dat ik te warm was aangekleed en zeker
niet van de partij zweet, die mij opwachtte. Een groot deel van mijn leven rookte ik al en een
beetje nerveus stond ik achter de auto te kettingroken. DIT WAS DE GROTE DAG! Cees zei, dat ik
het beste met de 70 km kon rijden. Is dit een grap, dacht ik? Een grote tocht was voor mij de 15
km op het MTB-pad rondom Schoorl. Nee zei Cees het is geen grap, ik fiets de 110 km en jij kan
de 70 doen. Daar gingen we met Jack en Peter. Ik keek op mijn teller en zag dat we op de vlakke
weg 26km/h deden. I had nog nooit zo snel gefietst. Wow, dit was geweldig. We kwamen bij de
Italiaanse weg en daar racete ik met Peter de heuvel op. Ik slaagde erin om hem bij te houden. Ik
voelde mij de held van de dag! Maar na het 50 km punt werd het voor mij een worsteling. De
resterende kilometers gingen tegen de wind in. Het was zo moeilijk, dat ik in mijn benen een
brandende pijn voelde. Zoiets had ik nog nooit ervaren. Gelukkig hadden Peter en Jack medelijden
met mij. Ze hebben op mij gewacht en vervolgens uit de wind gehouden tot aan de finish toe. Het
was de moeilijkste dag van mijn leven, maar ik heb van iedere minuut genoten.
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Twee weken daarna heb ik Peter een e-mail gestuurd. Kan ik mij bij de club aanmelden? Jij bent
welkom, was zijn antwoord. Een paar weken fietste ik op zondag, dinsdag en de trainingen op
donderdag. Ik werd steeds sterker. Toen kwam de Westerklief. Aanvankelijk ging het goed. Ik zat
achteraan de groep zo uit de wind en ik was blij om bij deze sterke groep fietsers bij te blijven.
Maar toen kwam de dijk misschien zo’n 5 km van Medemblik. Het tempo ging omhoog. De sprint
naar huis en ik vocht tegen de zijwind. Er ontstond een gat van een meter achter de laatste man.
Het werden er twee toen drie. Ik spande mij tot de uiterste inspanning in maar kon geen
aansluiting meer vinden. Na een aantal minuten waren zij uit het zicht verdwenen. Ik was eraf
gevallen. Het alleen fietsen naar Medemblik was eenzaam, hard en demotiverend. Maar gelukkig
stond mijn goede vriend Cees mij op te wachten om mij naar de SAV-kantine terug te brengen.
Ik stond echt op het punt om de club te verlaten. Maar toch iets in mij herinnerde woorden van
mijn vader, die hij in zijn clubblad had geschreven. “Je moet hard trainen, leren pijn te lijden en
geef nooit op. Kampioenen worden niet geboren, zij maken zichzelf”. Aldus ging ik naar huis,
gooide mijn sigaretten weg en begon hard te trainen, pijn te lijden ofschoon ik het soms opgaf.
Maar nooit miste ik een clubtocht en fietste ik elke minuut, die ik kon.

Een paar weken daarna kwam de Ronde van Noord-Holland, 160km “een eeuw” de grote tocht
van “100 mijl”. Ik fietste samen met Cees Loots, ik was uitgeput, maar heb het volbracht. Als
iemand mij een paar weken daarvoor had gezegd dat ik 100 mijl zou fietsen, dan had ik hem in
zijn gezicht uitgelachten en hem voor gek hebben uitgemaakt. Maar het was een massieve
mijlpaal en prestatie voor mij.
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Daarna gingen we naar Huizen. Ik was bij de A-groep ingedeeld “de big boys”. Het ging lekker en
zat achteraan de groep. Toen, en ik weet niet hoe het gebeurde, maar we gingen de bocht om,
zat ik op kop. Ik voelde mij trots met mijn gezicht in de wind. Mijn hart klopte sneller, mijn longen
pompten harder dan ooit te voor. Het duurde slechts een paar honderd meter, maar voor een
aantal minuten kreeg ik het gevoel de Gele Trui in de Tour de France te dragen. Deze manier van
fietsen was geweldig maar ook hard werk. Het was mijn eerste jaar bij de club. Om eerlijk te zijn,
het is nooit makkelijker geworden, maar misschien ben ik wat sneller en sterker geworden.
Tja, ik heb mijn huis verkocht en wat nu? Wel ik heb geen idee, misschien vroegpensioen, reizen
of misschien naar Schotland teruggaan? Wie weet? Ik heb nu de vrijheid, waar ik jaren geleden al
van droomde. Dit is dus geen goodbye, is het een au revoir? Ik denk, dat het meer een “Till I see
you again!” wordt.
Ik voel mij nederig en vereerd, dat de mannen en vrouwen mij bij de club hebben geaccepteerd
en derhalve draag ik mijn TCG-kleding met trots. Bij TCG heb ik goede vrienden gemaakt. In het
bijzonder met de fietsers: Peter, Ton, Vok, Timo, Jaap, Andrzej, Harry Joop om er maar een paar
te noemen die mij tegen de wind in geholpen hebben. Kamperen met Theo en Harry was
geweldig. Dank aan alle leden van TCG, die mij als vriend hebben geaccepteerd en mij het gevoel
gaven een deel van de club te zijn.
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Een bijzonder woord van dank voor Pim en Riny voor hun gastvrijheid en vriendelijkheid bij hen
thuis en bij de door hen georganiseerde tochten. Cees Loots, die mij bij de club heeft
geïntroduceerd, Kees Buis die mij tot uitputting kon brengen om dan zijn hand op mijn rug te
leggen en mij hielp om thuis te komen, als mijn benen het opgaven. Stef, die mijn mentor was
door mij aan te moedigen en goed advies te geven. Grote André, zo sterk en zo vriendelijk – een
echte heer. Ik heb zoveel onvergetelijke en prachtige gesprekken. Onze mini-lunches samen op
de Veluwe waren zo speciaal. Ik mis jou grote vent.

Tenslotte na 6 jaar bij TCG ben ik de liefde en de passie van mijn ouders voor het fietsen gaan
begrijpen. Ik heb mijn vader als fietser nooit begrepen. Het is niet zonder TCG, dat ik mij realiseer
wat hij heeft gepresteerd om aan de top van de sport te komen. Hij is niet alleen mijn vader maar
nu ook mijn held. TCG, dank je wel om mij te leren hoe mooi en hard onze sport is.
Kortom:
Ik spreek nog geen Nederlands, ik kan nog steeds niet fietsen
ben. “Zij hebben mij een deel van de familie gemaakt”.

, maar ik weet waarom ik bij TCG

Met een woord van dank voor Ton Groot, die een goede vriend is met het vertalen van mijn
verhalen.
George Edwards.
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door Peter Kaagman
Zondagmorgens 1 mei 2022. Kwart over acht.
Robert en zijn dochter komen de bardienst draaien voorafgaand aan de start van de VTT
Westerklief Klimtoer. De koffie wordt gezet, de koffer staat op tafel en niets kan een voorspoedige
start van de tocht nog in de weg staan. Zelf was ik ook al aanwezig om de vlaggen bij het
parkeerterrein te plaatsen. Maar de vlaggenstokhouder inclusief Toerclub Grootebroek bord
waren verdwenen. De vlaggen dus maar weer opgeborgen en van de week maar weer eens kijken
hoe en waarom de vlaggenstokhouders zijn verdwenen. Inmiddels kwam Dennis, gewapend met
laptop ook binnen en de registratie van de deelnemers kon beginnen. De eersten kwamen al
binnendruppelen en genoten inmiddels van een lekker bakkie koffie.
Rond negen uur vertrok een groep van acht sterken
die de 100 km in een wat hoger tempo wilden
afleggen. Vlak daarna een groep van tien
deelnemers die een gemiddelde van 28 km/h in het
hoofd hadden.
Voor de 80 km werd er in twee groepen gereden.
Een groep van zeven en een groep van twee, Jan en
Nel.
Toen iedereen inmiddels vertrokken was, meldden
zich nog twee sportieve Limburgers die deze klimrit
wilden maken. Voorzien van GPS (door Robert snel
even gemaild.) gingen zij op pad.
Totaal dus 29 deelnemers voor deze rit. Zelf zat ik in
de groep van tien, en in de Wieringermeer troffen
wij Timo aan die een gebroken spaak had opgelopen
en op vervoer stond te wachten. De anderen reden
zo’n 150 meter voor ons, maar waren snel alweer uit het zicht. Na het keren en draaien op
Wieringen, hadden we al snel alle klimmetjes bedwongen en konden we naar de Zingende Wielen
voor de koffie. Onderweg daarnaartoe kwamen we door Hippolytushoef, waar de snelle mannen
genoten van een kopje koffie. Even later de stop bij de Zingende Wielen. De groep van de 80
kilometer had de koffie net op, dus wij konden de nog warme stoelen weer bezetten.
Peter Deen die maandag jarig zou zijn, trakteerde ons op een lekkere gevulde koek. Daar hadden
Jan en nel ook nog een snip aan, want die genoten daar ook van een kop koffie.
Na een voorspoedige terugrit kwamen we weer in de Streek.
Al met al weer een topevenement, met dank aan de toercommissie.
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door Peter Kaagman
Tegeltjeswijsheid, een begrip dat veelal in
verband wordt gebracht met spreuken,
gezegden en oude wijsheden. Maar ook in
de wereld van het toerfietsen zijn tegeltjes
niet meet weg te denken uit het
fietsersjargon. Zo bestaat de herinnering
bij de Ronde van Noord-Holland al sinds
jaar en dag uit een tegeltje. Hier een
voorbeeld van dit kleinood uit 2016.
Velen zouden er alles voor over hebben
om zo’n tegeltje in bezit te hebben. Een
bewijs dat je 160 kilometers hebt
weggetrapt. Zo niet de gemiddelde TCG
er. Zelf rijd ik, met uitzondering van de
corona jaren, vanaf 2006 de ronde van
Noord-Holland. Iedere keer vertrek bij
Tegelhuis in Hoogkarspel en dan samen op
naar de start in Oostzaan. En gedurende
vele jaren lag dan ons Tegeltje klaar in de Snackbar in het Streekbos. Toen echter de Start ook
mogelijk was in Hoorn en de route vanaf Medemblik niet meer door het Streekbos was, moesten
we naar Hoorn om het tegeltje op te halen. Gelukkig waren er altijd een paar TCG’ers bereid om
de stempelkaarten van de anderen mee te nemen en het tegeltje op te halen. Maar het besef dat
ik nooit een betegelde badkamer bij elkaar zou fietsen maakte dat ik niet persé een tegeltje meer
hoef. Ik stempel wel trouw en dat is voor mijzelf het bewijs voor het volbrengen van de tocht.
Maar genoeg geschiedenis. 23 april was het dan weer zover. Een grote groep TCG’ers stond paraat
bij het Tegelhuis. Gezamenlijk naar Hoorn en daar werd de groep opgesplitst, zodat eenieder in
het gewenste tempo de tocht kon maken. Maar behalve deze groep waren er nog veel meer TCG
leden die de tocht maakten. 80km, 100km of 160 km. Allen na afloop in bezit van een tegeltje. De
geformeerde groepen in Hoorn reden allemaal de 160 km en het was weer een tocht om niet snel
te vergeten Er lijkt altijd wel veel wind te zijn tijdens de Ronde van Noord-Holland. Mt name het
laatste stuk vanaf Petten was een ware krachtmeting met de elementen. In de “langzamere
groep”, waar ik ook deel van uit mocht maken waren gelukkig een aantal sterken die ervoor
zorgden dat de groep in zijn geheel en zonder ongelukken weer terugkwam in De Streek. We
namen ook bij de verzorgingsplaatsen ruim de tijd om te eten en te drinken en zo maakten we er
een mooie dag van. De wat snellere groep was een uurtje eerder weer terug en sommigen
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maakten nog was extra kilometers door hun tegeltje op te halen. Eigenlijk hadden we allemaal
een topdag. Maar ja die wind …………
4.500 FIETSERS TROTSEERDEN STEVIGE LENTEWIND TIJDENS 48E RONDE VAN NOORD-HOLLAND
In vette letters was deze tekst te lezen op de website van De Ronde van Noord-Holland.
Voor ons was dat het stuk vanaf Petten naar huis. Wind van 35km/h pal tegen door de open
polders. De rug kromgebogen over het stuur en dicht achter de sterksten van de groep
overleefden we de slechte wegen in de Wieringermeer. En via Medemblik naar huis.
Geen tegeltje, maar de grootste beloning kwam thuis. Lekker even onder de douche en dan het
besef dat je het toch maar weer geflikt hebt en dat je met gelijkgestemden een fantastische dag
hebt beleefd.
TCG’ers bedankt.
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Fietsen is fantastisch! Wij van TCG weten dat natuurlijk al heel lang. Echter niet voor iedereen is
fietsen even vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking willen ook dolgraag
fietsen, maar zullen daarbij moeten worden begeleid. Er worden dan ook tochten georganiseerd,
waarbij meer wegkapiteins, ook wel buddies genoemd, meerijden dan gebruikelijk. In het artikel
in Bicycling nr.2 2022 gaat het over de mensen met een verstandelijke beperking op de fiets en
hun buddies.
In het artikel wordt geschreven hoe Esdégé-Reigersdaal het
heeft aangedurfd om met mensen met een beperking te gaan
fietsen en hen klaar te stomen voor grote uitdagingen, waarbij
Alpencols niet worden geschuwd. Gesponsord en met de
naam “Voel je Top!” gaan zij door het Noord-Hollandse land.
Voel je Top bestaat uit 33 deelnemers en worden door 35
Buddies begeleid. De training is gericht op het beklimmen van
bergen in de Alpen en de Vogezen.
Ook bij TCG rijdt een Buddie, Theo Obdam.

17

18

Hoe het voelt om te rijden als Buddie en hoe de deelnemers dit ervaren is lastig op papier te
zetten, maar uit het verhaal wordt duidelijk, dat zij allen zeer enthousiast zijn en met veel plezier
trainen voor weer een nieuw avontuur. De buddies hebben een grote verantwoordelijkheid voor
en tijdens de tocht. Ze checken de banden of die wel zijn opgepompt, de bidons zijn gevuld en of
de kleding op orde is. Ook hebben de buddies vaak extra eten mee. Men vergeet wel eens
voldoende te eten.
Zoals ik zelf ook heb ervaren kijkt Theo ook naar hoe iemand
fietst. Heb je het juiste verzet? Wanneer schakel je op of af?
Maar ook hoe de fietser zich gedraagt in het verkeer. De
buddies rijden dan ook altijd aan de buitenkant, opdat iemand
niet zomaar een verkeerde beweging kan maken of schrikt van
het overige verkeer.
Uiteraard wordt een tussenstop met koffie en gebak niet
overgeslagen. Maar daarna wordt er weer serieus getraind.
Ook de Posbank en de VAM-berg worden als trainingsterrein
aangedaan.
De beklimmingen zijn zwaar, maar het komt altijd goed. Boven
op de toppen wordt gejuicht en gehugd en bijna niemand
houdt het droog. Het team is er voor elkaar.
Meer info: voeljetop.st-er.nl
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Onze jarigen
Mei
2
4
4
5
7
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Peter Deen
Gerrit Jan van Holst
Jeroen Drent
Piet Bakker
Simon Kok

Juni
2
2
8
9
10
15
19
27

Jacques Peerdeman
Janny Meijer
Sander van Goor
Gijs Honing
Jack Peerdemann
Hans de Vries
Jan Sachs
Jan van Lubek

Juli
1
6
13
18

J Kolenberg
Aad Eeken
Gerda Kool-Dekker
Martien Vertelman
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad

TCG bestuur
Voorzitter
Peter Kaagman
Beukenlaan 1
1613 TA Grootebroek
Tel: 0228 517021
voorzitter@tcgrootebroek.nl

Commissie Club- en
Feestavond
Jos Hooiveld, Joep Boon,
Jacques Peerdeman, Bert
Haring, Diny van de Peppel,
Jack Peerdemann

Secretaris & Ledenadministratie
Jaap Vlam
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel: 06 53855508
secretaris@tcgrootebroek.nl

Toercoördinatie:
Stef Kuiper, Robert Bult, Pim
Groen en Dennis Wentzel (vz).

Penningmeester
Jacques Peerdeman,
Past. Suidgeeststraat 20
1606 DJ Venhuizen
Tel: 0228 542195
penningmeester@tcgrootebroek.nl
Sleutelbeheer & Lief & Leed
& Clubkleding
Riny Groen
Madame Curiestraat 4
1611 ED Bovenkarspel
Tel. 0228 514626
sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
Algemeen
Dennis Wentzel
Trechter 70
1611 LC Bovenkarspel
Tel. 06 22512753
bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
Public Relations
Peter Kaagman 0228517021

TCG Commissies:
Commissie Stede Broecse
Fiets4Daagse
Peter Deen, Simon Kok, Annette
Hooiveld, Piet van der Horst, Jack
Peerdemann
Commissie nieuwe clubkleding:
Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper,
Robert Bult
Senioren TCG
Coördinatie Theo Obdam

23

MTB commissie:
Pim Groen, Peter Kaagman,
Herman Jak, Joop Kreuk
Organisatie Meerdaagse
ritten en klassiekers
Pim Groen, Riny Groen
Kilometerregistratie en
Sterritten:
Dennis Wentzel
Website:
www.toerclubgrootebroek.nl
www.tcgrootebroek.nl
Peter Kaagman
voorzitter@tcgrootebroek.nl

TCG informatie

TCG is opgericht op 24 juni
1977
Startplaats:
Kantine S.A.V, .Raadhuislaan
10, Grootebroek.
Bankrelatie:
Rabobank IBAN rek. nr.
NL05RABO0117614599
t.n.v. Penningmeester
Toerclub Grootebroek
Ingeschreven bij de K.v.K.
nummer: 40624099
Aangesloten bij de NTFU
Verenigingscode: 107007
Contributie 2021:
* Hoofdlid - €68,00
* Gezinslid - €51,00
* M-lid
- €34,00
* Erelid
- €41,00
* Donateur - €21,00
(incl. clubblad)

Ons Clubblad
44e jaargang
verschijnt 6 keer per jaar
Advertenties - tarieven:
Jacques Peerdeman 0228 542195
Redactieraad en support:
Jan Sachs en Peter Kaagman
redactie@tcgrootebroek.nl
Inlever- en uitgiftedata in 2022
Nr 1

28 dec

8 jan

Nr 2

28 febr.

8 mrt

Nr 3

28 april

8 mei

Nr 4

28 juni

8 juli

Nr 5

28 aug

8 sept

Nr 6

28 okt

8 nov

Bezorgers:
Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans
de Vries, Peter Deen, Ad Eeken, Jan
van Lubek, Agnes Buis-Vertelman,
Karst Zomermaand
Drukker:
Sprint Print
De Factorij 34c Hoorn
Tel: 0229 236 424
www.sprintprint.nl
Lid worden?
Aanmelden bij de secretaris of via
aanmeldingsformulier op onze
website:
www.toerclubgrootebroek.nl
Opzeggen?
Opzeggen lidmaatschap
schriftelijk vóór 31 december.
Ereleden:
Jan Dop
Hans de Vries
Afra Klein
Theo Obdam
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