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Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten.
Beste leden van Toerclub Grootebroek.
Hoewel het nog niet echt wil zomeren en we ook nog steeds met Covid-19 te maken hebben zijn de
activiteiten binnen TCG weer losgekomen en genieten vele leden wekelijks en soms bijna dagelijks van
een fietstocht. Soms alleen, maar vaak ook in clubverband. Wellicht dat de nieuwe CYQL app er ook
toe bijdraagt dat steeds meer leden een rit plannen waar anderen zich dan bij kunnen aansluiten.
Ik denk hierbij aan een Rondje Noordkop, Rondje Harderwijk, een rit langs Schoorl en Petten en een
rondje Van Ewijcksluis, die spontaan werden verreden in de afgelopen weken.
Uiteraard rijden we ook de gebruikelijke zondagmorgen-ritjes en de seniorenritten op dinsdag. Deze
worden over het algemeen ook goed bezocht. Meestal twee forse groepen, maar ook vaak drie, als de
28km/h groep gesplitst moet worden.
En natuurlijk waren er ook de geplande activiteiten van de toerkalender.
1 juli de Markermeer tochten, waarover in het vorige clubblad al een aantal artikelen zijn geplaatst.
In juli is ook de binnenland meerdaagse verreden. Ondanks wat tegenvallend weer is dat een mooie
week gebleken. Zie hiervoor ook het verslag van Jacques.
1 augustus is ook de vakantietocht verreden. Er was keuze uit twee afstanden. Een rit naar Kolhorn
van 75 km werd door negen leden gereden.
17 Leden gingen voor de rit naar Callantsoog van ongeveer 115 km. Heerlijk fietsweer met af en toe
een spatje was ons deel.
Veel dank gaat uit naar Dennis en Stef, die de voorrijders van deze clubrit waren.
We kunnen nu ook de rest van de oorspronkelijke toerkalender voor 2021 afmaken.
4 september
12 september
19 september
3 oktober
24 oktober

Nico Dekker memorial (heeft afgelopen weekeinde plaatsgevonden.)
RWW (Regio Westfriesland Wielerklassieker.)
Weekend in Zuid Limburg Mergelland Heuvelland tweedaagse.
De veilingtochten
De Snertrit. Einde fietsjaar 2021 en start fietsjaar 2022.

Vanaf deze plek wens ik de commissies die deze activiteiten regelen veel succes en uiteraard gaan we
er van uit dat de deelname aan deze activiteiten onze verwachtingen mogen overtreffen.
De enige activiteit die wat achterblijft
met deelname is de woensdagavondrit.
Deze activiteit stopt per 8 september
omdat het dan ’s avonds al weer snel
donker wordt.

Peter Kaagman
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Een zondagmorgenrit
door Ton Groot
Het is zondag, 15 augustus en ik sta te kijken van de grote opkomst. Bij de snelle groep staan 22
deelnemers en bij de langzamere groep hebben 14 deelnemers zich aangemeld. Het is dus een hoge
opkomst. Het prachtige weer zal uitnodigend hebben gewerkt. Even na 09:00 uur gaan we op stap.
Zelf ben ik door ziekte een tijdje uit de running geweest en blijf daarom wat in de middenmoot van de
groep hangen. De stemming is goed en in de groep wordt er onderling druk gebabbeld. Zelf rijd ik
naast Ruud Kaag en er ontvouwt zich een gesprek over woningen met een energie A-label. Ruud woont
in zo’n woning en sinds 2 jaar woon ik in een appartement met hetzelfde label. Het gesprek gaat in het
bijzonder over de CO2 - meter. De meter is voorzien van een ventilatorstand en een barcode die met
oplopende kleuren aangeeft of het CO2 – gehalte binnen de veilige norm is of daarbuiten valt. Gaat de
barcode paars kleuren, dan is het mis. Bij ons in het flatgebouw gaat het vaak mis. Tot mijn verbazing
zegt Ruud, dat ook in zijn woning de meter regelmatig in het paarse gebied komt. Zijn oplossing is om
dan maar om een raam te openen totdat de meter weer in het groene bereik komt. Onze methode is
om de balkondeur te openen. Maar ja, is het nou de bedoeling om juist in een goed geïsoleerd verblijf
een raam of een balkondeur te openen om de CO2 – meter tot de orde te roepen? De mededeling van
Ruud komt op mij toch wel als een geruststelling over, omdat wij al een lange tijd aan de meter
twijfelen. Het zal wel zo horen. Ziedaar, het is toch wel fijn om in een gezamenlijke rit wat zorgen of
nieuwtjes uit te wisselen.
De rit gaat naar Bianca in Oterleek en de groep verdeelt zich op het terras in twee kleinere groepjes.
Ook daar worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Naast Loek Grooteman zit een persoon, die wij niet
kennen. Het blijkt de zoon van Wilma uit Onderdijk te zijn. Hij zit op een wat te kleine racefiets, die
van zijn dochter blijkt te zijn. Dat is toch prachtig, zodat anderen met TCG kennis kunnen maken.
Vooral dan als vervolgens blijkt, dat zij mogelijk interesse hebben om TCG-lid te worden. Er is geen
betere marketingmethode voor onze toerclub.
Op de terugweg blijkt dat dan ook. Ik zit naast Trudy Schuijtemaker, die blijkbaar regelmatig met
Janny Meijer op de tandem fietst. Trudy vertelt mij over een behoorlijk aantal maatschappelijke
activiteiten, waar Janny zich ondanks haar visuele beperking voor inzet. Ik sta er versteld van. Wat
een vrouw is die Janny toch – heel geweldig! Maar dan komt het gesprek op het aantal nieuwe
gezichten, die ook bij ons in de langzamere groep aanwezig zijn. Ik ken de namen niet. Zo is nog niet
zolang geleden Theo Rood lid geworden en nu zie ik een klein vrouwtje met krullend haar meefietsen.
Ja, dat is Gerda, zegt Trudy. Net als Trudy zijn Theo en Gerda spinners bij de Lidl in Bovenkarspel. Tot
mijn verbazing krijg ik van Trudy te horen, dat ik jaren gelden de aanzet heb gegeven. Trudy zit op
dezelfde spinninggroep en toen zij lid van TCG werd heb ik haar gevraagd om de mensen van de
spinninggroep te porren. Nu jaren later blijkt dat zijn vruchten af te werpen. Nou dat is toch
fantastisch! Jaren geleden hebben we heel veel gedaan op het gebied van ledenwerving onder andere
door middel van folders bij Profile Nan en het aanspreken van personen. Zo verjongt een toerclub zich
en blijft bestaan. Ik hoop, dat niet alleen ons bestuur op het gebied van ledenwerving zijn beste
beentje voorzet, maar dat ook de gewone leden zo nu en dan het spreekwoordelijke visje uitwerpen.
Dan blijft ons het lot beschoren van toerclubs als DTS en RTC Olympia, die vanwege een gebrek aan
verjonging mede door het niet tijdig aanpassen van het toerprogramma ermee zijn opgehouden.
Door Ton Groot
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Eindelijk ….
door Joep Boon

Eindelijk…….
Op zondag 30 mei 2021 blijkt de corona situatie zodanig verbeterd dat we eindelijk weer een groepsrit
kunnen en mogen maken. Bij mijn aankomst lijkt het wel of alle TCG ers gehoor hebben gegeven aan
de oproep om mee te doen.
Het toeval wil dat het er alle schijn van heeft dat juist op deze dag de zomer, na een zeer mager
voorjaar, is begonnen. De temperatuur is weliswaar nog geen 20 graden en bijna iedereen heeft zijn
mouwtjes of jasje nog aan maar de zon schijnt uitbundig en de berichten voor de komende dagen zijn
perfect. Er worden heel wat groepen, ze mogen tenslotte niet te groot zijn, voor de diverse snelheden
en afstanden waaruit we kunnen kiezen gevormd. Zelf sluit ik, nogal ambitieus, aan bij de ´wat
snellere 60 km. groep´. Deze staat onder de deskundige leiding van secretaris Jaap Vlam. Jaap weet
de weg, neemt onmiddellijk de kop en staat die de rest van de rit ook niet meer af, overigens tot
tevredenheid van de meeste van de groep. Lekker achter Jaap door het Westfriese landschap dat zich
vandaag van zijn mooiste kant laat zien. Door de vele regen dit voorjaar ziet alles er fris groen uit en
fietsen we geregeld door een ‘ere haag’ van bloeiende boterbloemen en fluitenkruid. Wat is
Westfriesland toch mooi….
Bovenstaande is inmiddels oud nieuws en zou de inleiding van mijn inzending voor het vorig clubblad
moeten zijn geweest. Helaas kreeg ik kort na die rit met een zware rugblessure te maken. Van fietsen
kwam niets meer terecht en nu, alweer maanden later en een zomer die al weer voor een groot
gedeelte achter de rug is, speelt die blessure me helaas nog steeds parten en zal dat voortaan ook
wel blijven doen. Inmiddels is dan wel bekend wat het is, een ingezakte rugwervel, maar nog niet
waardoor het komt. De ‘schokadsorptie’ van de rug is echter verdwenen waardoor ik op slechte
stukken straat staand op de trappers moet fietsen. Op goed asfalt valt nog wel te rijden en als ik me
goed focus op gaten, boomwortels en andere oneffenheden kan ik toch uit de voeten. Zo fietsen mijn
vrouw en ik vorige week naar het mooie Medemblik. De langste afstand tot nu toe en dat ging best
goed. Daar hebben we van een heerlijke kop koffie genoten en met zicht op een steeds opengaande
brug lieten we die ons goed smaken.
Nu is het uitkijken naar de laatste Nico Dekker memoriaal, een fietsdag met als sluitstuk een heuse
barbecue, hopelijk zijn we met velen. De barbecue is zo’n beetje bij me op de hoek dus zo’n heerlijk
‘bratwurst mit ein grosses Bier’ laat ik niet aan mij voorbijgaan.
Hopelijk volgt daarna nog een mooie ‘ouwe wijven zomer’ waarbij met aangename temperaturen nog
heel wat afgefietst kan worden. Met veel plezier en in goede gezondheid.
Mijn racer staat echter geparkeerd in het schuurtje……
Joep.
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TCG Meerdaagse Binnenland
door Jacques Peerdeman
TCG Meerdaagse Binnenland maandag 12 t/m vrijdag 16 juli 2021
1e etappe Grootebroek-Heino 154 km
We staan met acht man stipt op tijd te trappelen om te vertrekken. Het wachten is op rugnummer 9.
De klokken in de Streek blijken niet allemaal dezelfde tijd aan te geven. Als we compleet zijn denken
we zorgeloos op pad te kunnen gaan, maar we hadden geen rekening gehouden met de ketting van
Cees. Met behulp van Pim en de expertise van John Brandhoff kunnen we met een vertraging van ruim
een uur echt vertrekken. Het gaat prima over de dijk naar Lelystad met slechts 1 lekke band, een
vaak voorkomend euvel de laatste tijd daar.
De koffiestop is in Harderwijk, net als vorig jaar zonder gebak, wel met een brokkie koek. De
penningmeester betaald voor de hele groep, lekker handig. De rit gaat verder over de Veluwe via
Nunspeet richting de IJssel, waar we bij Wijhe met het pontje oversteken. In de namiddag komen we
aan bij ons verblijf. Riny en Paulien zijn al eerder op de dag met de auto aangekomen. En Harry is
vanuit zijn huidige woonplaats Gorredijk ook al binnen. Pim en Riny hebben ook deze keer weer een
prachtige accommodatie uitgekozen. We hebben vandaag toch nog gebak, ter verwelkoming ons
aangeboden door de eigenaren van dit fraaie onderkomen.
De hele week worden we door Riny en Paulien verwend met lekker eten. Het enige wat wij hoeven te
doen is het op te smikkelen. En als wederdienst ook af en toe helpen bij het afdrogen van de potten
en pannen. Vandaag staat er pasta op het menu, lekker na zo’n openingsrit. Na het avondeten gaan
we even de benen strekken middels een korte wandeling. We sluiten de dag af met een koppie en een
wijntje toe. De een zoekt wat eerder zijn of haar kooi op dan de ander. Een paar mensen, het lijken
steeds weer de zelfden, hebben de taak op zich genomen om het licht uit te doen, wanneer de tijd
daar rijp voor is.

2e etappe Heino-Rijssen-Heino 82 km
Het weer is onze deze week niet gunstig gezind. We vertrekken vandaag vanwege de regen pas na de
middag. We gaan dwars over de Holterberg naar Rijssen. Bij bakker van Otten trakteert Ad ons,
vanwege de recente viering van zijn 79e geboortedag, op koffie met gebak.
Een groepje schooljongens herkend in Theo een voormalig Tour de France-renner. Zij krijgen een
handtekening van hem en uit dankbaarheid daarvoor scanderen de jongens Theo zijn naam.
Op de terugweg kunnen we gelukkig nog een stukje meenemen van de Toeristenweg over de
Holterberg richting Holten. Bij thuiskomst is ook Sjaak aangekomen, we zijn compleet.
Het bekende ritueel vindt weer plaats: de ene een koppie, de ander een biertje of iets dergelijks, en
weer een ander gaat zich meteen opfrissen. Het avondmaal smaakt weer uit de kunst.
Onze ‘Gouvenou’ gaat de route voor morgen uitstippelen en vastleggen. Alerte liefhebbers van de
Tour de France zullen nu denken, verrek die gozer ken ik. Die oud-coureur maakt toch de routes voor
de Touretappes, soms met lof, maar regelmatig ook met minder eerbetoon? Juist, dat klopt en we
gaan het morgen meemaken. (gaat verder op pag. 13.)
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3e etappe Heino-Bronkhorst(?)-Heino 124 km
We gaan vandaag op pad naar Bronkhorst, een stadje gelegen aan de IJssel, in de provincie
Gelderland. Het stadje telt slechts 90 inwoners. Naar later zou blijken telt het aantal bezoekers van dit
historische plaatsje vandaag 11 man minder dan de bedoeling was.
We rijden op de heenweg via knooppunten langs de IJssel en ook terug langs diezelfde rivier aan de
andere kant en iets andere knooppuntgetallen weer terug naar Heino. De alternatieve koffiestop pakt
goed uit. Het wordt de Kribbe in Wilp. Een plek om te onthaasten, maar daar hebben wij geen tijd
voor. De wind wakkert aan en we moeten nog ongeveer 40 kilometer. Maar de Kribbe is zeker een
aanrader als jullie daar een keer in de buurt mochten komen. Het terras ligt er mooi bij en in het
restaurant is een museum met oude landbouwwerktuigen ingericht. Echt de moeite van een bezoek
waard.
Uiteindelijk bereiken we na ruim 120 km onze thuisbasis voor deze week weer. De wakkere lezer heeft
allang begrepen dat onze ‘Gouvenou’ van vandaag verstrikt is geraakt in de lijnen tussen zijn
knooppunten en als gevolg daarvan is het volgzame peloton nooit aangekomen in Bronkhorst. Door de
versnaperingen en het avondeten worden de plooien weer gladgestreken. We maken ons op voor
etappe 4.

Impressie van de woonkamer. (Foto Gerard Baars)
(het artikel gaat verder op pag.15)
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4e etappe Heino-Heino 0 km
De weergoden laten ons vandaag zomaar zwemmen zeg maar. Het regent ’s morgen en ’s middags
wordt het niet veel beter. Samen met Gerard is er gisteravond, gezien de matige weersvoorspelling,
een korte route uitgestippeld over de Lemelerberg, via Ommen naar Dalfsen.
En in Dalfsen zouden we dan mijn broer bezoeken voor een koppie koffie. Het is er helaas niet van
gekomen. Het bleef nat. En het beeld wat er van zo’n dag overblijft lijkt aardig op een bejaardensoos
van de KBO. Een beetje teuten, wat televisie kijken naar een (tegenvallende) touretappe. En later op
de middag tijd voor een drankje. Je wordt er wat hangerig van. Morgen gaan we weer naar huis.
5e etappe Heino-Grootebroek 133 km
We gaan vol goede moed van start. We hebben de koffers ingepakt en afgeleverd bij Riny. Bedanken
Riny en Paulien . Pim wil zich sparen voor de Stelvio en rijdt de auto van Sjaak naar Venhuizen. Harry
rijdt weer in zijn eentje terug naar Gorredijk. Wij beginnen met 9 man aan de slotetappe en zullen
uiteindelijk met 8 man finishen. In de buurt van Zwolle gaat het mis in de groep. Op een smal
fietspadje langs de IJssel vliegt Ad over de kop. Zijn voorwiel ontstijgt gelijk een adelaar het peloton.
Het gezelschap is er even stil van. De hulptroepen worden opgeroepen en rijden gelukkig nog in de
buurt. Ad krabbelt weer op, de brokstukken van zijn fiets worden verzameld, we gaan terug naar de
bewoonde wereld, waar spoedig onze twee auto’s zich melden. Ad +fiets worden ingeladen, we gaan
met 1 man minder verder. Over Kampen, richting Dronten voor een lekker bakkie. Op de dijk
Lelystad-Enkhuizen stoppen we nog even voor een lekke band van mijn kant. Theo rijdt met Gerard in
zijn luwte alvast door. Bij de sluizen nemen we afscheid, bedanken ons zelf en elkaar voor de
gezelligheid. Met Ad is het gelukkig lichamelijk en mentaal goed afgelopen.
Tot slot een compliment namens de groep aan Riny en Pim voor de prima gekozen locatie.
En hulde aan Riny en Paulien voor de uitmuntende verzorging.

Jacques Peerdeman

(Foto’s Pim en Riny)
Meer foto’s blz. 21
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Een rondje Noordkop en drijfnat bij Tante Tee
door Peter Kaagman
Via de CYQL app had Stef een mooie route rond de Noordkop uitgezet. De groep, bestaande uit Peter,
Pim, Stef, Vok, Ton en Peter begon om 08.00 uur op 12 augustus aan deze tocht van iets meer dan
180 km. Prachtig weer, mooie omgeving en een prettig gezelschap maakten van deze rit een toprit!!
De start acht uur vanaf parkeerterrein bij SAV en al
snel reden we via Wervershoof en Medemblik de
Wieringermeer binnen. Vandaar volgden we de
contouren van het IJsselmeer en de Waddenzee. Een
stukje door Den Helder heen en via de duinen
richting Callantsoog voor een kopje koffie en een
lekker stuk gebak. Dat was wel even nodig, want de
stevige zuidzuidwestenwind had wel de nodige
energie opgesoupeerd. Na de koffie weer een stukje
naar het zuiden. Langs de Honds Bossche zeewering
raakte ik het contact met de groep even kwijt. Maar
gelukkig reed er al enige tij een jonge dame in ons
laatste wiel en zij bracht me weer terug bij de groep.
Dit was de rest van de groep niet ontgaan en na een
paar opmerkingen over de prettige plek waar ik
tijdelijk mocht fietsen, sloegen we linksaf in het
prachtige stukje polder tussen Zeewering en Zijpe
langs vogelparadijs De Putten richting Groet en
Warmenhuizen (een prachtig stukje om te fietsen daar) naar De Langedijk en Heerhugowaard. Via
Alkmaar naar Oterleek, waar we nog een colaatje dronken alvorens we via een deel van de Westfriese
Omringdijk weer huiswaarts keerden.
Een paar weken geleden op 27 juli was het plan om met de seniorenrit een rit via het Twiske langs
Krommenie te maken en dan over Akersloot en Alkmaar weer terug. Stef had een mooie route gepland
en na een voorspoedige rit door prachtige
gebieden als het Twiske kwamen wij in
Krommenie aan. Gezellig op het terras bij
Tante Tee. Koffie, stukje gebak. We zaten
“pré an”.
Tante Tee is een gezellige en sfeervolle
lunchroom in het centrum van Krommenie.
Hier wordt u vol enthousiasme bediend door
jongeren met een beperking. Ook helpen zij
zoveel als mogelijk mee in de keuken en de
kassa.
Na de koffie, we wilden net op de fiets
stappen begon het opeens te plenzen. Een
onweersbui boven het Alkmaardermeer was
niet van plan verder te trekken. Er zat niet
veel anders op dan te schuilen. Toen het weer
wat droger werd zijn we via een wat kortere
route naar huis gegaan. In en rond
Krommenie moesten we soms over ondergelopen weggedeelten door 20 cm water heen.
Echt een natte rit. En toch hebben we genoten, van de route en de saamhorigheid.
Peter Kaagman
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Een rondje Harderwijk
door Peter Kaagman
Nu hebben we elk jaar wel een wat langere rit in de zomerperiode en deze keer was het plan om een
rondje Harderwijk te gaan maken. Een tocht van ruim 200 km.
28 augustus om acht uur ‘s morgens kwamen de acht deelnemers aan de rit bijeen bij de Sluizen op de
Markerwaarddijk. Stef, Sjaak, Pim, Kees, Ton, Nico, Koos en Peter vormden het bonte gezelschap dat
deze rit aan durfden. Een stevige wind uit Noordelijke richting zorgde voor een relaxte rit naar
Harderwijk, Van Harderwijk ging het via de Zeedijk naar Bunschoten Spakenburg. Onderweg deden we
het Stoomgemaal Hertog Reijnout nog aan.

Daar deden we ook een koppie. Na de koffie een stevige bui, gelukkig waren we nog bij het gemaal,
dus nog maar even langer pauzeren. Toen het weer droog was bleek dat het wel een héél plaatselijke
bui was. Drie kilometer verder was de weg weer droog. Na wat wandelen (markt) en omleidingen
zoeken in Spakenburg konden we de weg vervolgen richting Eembrugge, waar we de Eem overstaken.
Via Eemnes naar het Gooi. Bij Laren waren mooie bospaden ons deel, en via de Tafelberg langs
Blaricum. Daar waren weer allerlei omleidingen en kwamen we uiteindelijk via rotspaden en kuilen
weer op de juiste route. Het avontuur was echter nog niet over. Richting Naarden, om rustig aan dit
mooie Vestingstadje te doorkruisen.
Hierna met gezwinde spoed naar Muiden.
Via Muiden naar Amsterdam en daar werd de tegenwind, die
we al vanaf Eembrugge ervoeren sterker en sterker. Hier
was het ook dat Nico besloot zich op te laten halen door zijn
vriendin. Met even mannen dus verder. Het plan was om nog
een koppie te doen in Monnickendam, maar toen we per
abuis dachten dat we bij Holysloot wel met de pont over
konden steken, konden we weer terg naar Ransdorp.
Gelukkig ontwaarden wij net buiten Holysloot een oud
schoolgebouw met theehuis. Daar hebben we nog even een
half uurtje gezeten voor appeltaart en wat drinken.
Terug naar Ransdorp en dan via Zuiderwoude,
Monnickendam naar huis. Maar bij Monnickendam werden we
weer omgeleid en zijn we dwars door de Purmer richting
Purmerend gefietst. Via Kwadijk, Middelie en Oosthuizen
kwam de Streek toch weer snel in zicht.
Al met al een mooie, maar avontuurlijke rit, waar de vier
sterksten de anderen weer netjes naar huis voerden. TOP!!
En zo zie je maar weer, bij TCG is altijd wat te beleven
Peter Kaagman
Foto’s op pag. 20
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Kees Buis was er ook bij, maar die staat aan de andere kant van de camera,
(Foto’s: Stef)
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Groepsfoto (foto van Riny)

Het verblijf in Heino. (foto van Belvilla)
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Onze jarigen
september
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14
17
23
26

oktober

Theo Rood
Erwin van der Heijden
Frans Kool
Jaap Popken
André Boon

2
6
9
17
19
28

Simon Edwards
Piet Broertjes
Joop Kreuk
Herman Jak
Ton Venrooij
Max Kramer

november
15
18
21
27

Dennis Wentzel
Elfi Edwards
Gerrit koster
Jan Dop

Ff pauzeren. Ritje naar golfbaan Amsterdam Noord.
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voorzitter@tcgrootebroek.nl
Secretaris & Ledenadministratie
Jaap Vlam
Koggeweg 63
1607 MT Hem
Tel: 06 53855508
secretaris@tcgrootebroek.nl
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

Commissie Nico Dekker
Memorial
Theo Obdam, Dennis Wentzel
en Robert Bult. Ondersteuning
van Peter Kaagman.

Ons Clubblad

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

Advertenties - tarieven:
Jacques Peerdeman 0228 542195

Nieuwe MTB commissie:
Pim Groen, Peter Kaagman,
Herman Jak, Joop Kreuk

Redactieraad en support:
Ton Groot en Peter Kaagman
Postadres: Schaperstraat 3b
1613 JJ Grootebroek
Telefoon: 0228 512913
redactie@tcgrootebroek.nl

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

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

44e jaargang
verschijnt 6 keer per jaar

Inlever- en uitgiftedata in 2021
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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