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                     Uit de ganzenveer van uw voorzitter! 

 
Beste leden, 
 
Dit clubblad kan natuurlijk niet zonder een verslag van de feestavond verspreid worden, daarom 
is het clubblad enkele dagen later uitgebracht dan gepland. Maar jullie zullen dit ons niet euvel 
duiden. Immers we plaatsen enkele leuke foto’s en wetenswaardigheden over het zomerfeest. 
 
De afgelopen periode kenmerkte zich door het aanhoudende droge weer. Voor de tuin en de 
agrarische sector niet leuk en ook de rivieren zijn bijna onbevaarbaar. Maar voor ons, 
fietsliefhebbers van Toerclub Grootebroek een zeldzaam mooie zomer, waarin we vele mooie 
ritten hebben kunnen maken. 
 
Via Strava heb ik velen van ons kunnen volgen, velen hebben prachtige tochten gereden, zowel 
in binnen als buitenland en zowel op de racefiets als op de MTB. Ik heb foto’s gezien van de 
Veluwe, Ardennen, Frankrijk en Italië. Van Limburgse heuvels tot de Stelvio.  In heel Europa was 
TCG wel ergens actief en ieder op zijn/haar eigen manier en in eigen tempo. Geweldig allemaal. 
Het deed me dan ook goed om vele van onze leden te zien op het Zomerfeest op 3 september. 
Niet alleen de vakantieverhalen, maar ook gewoon omdat je elkaar niet zo vaak spreekt.  
Ook wil ik de leden die het op dit moment even wat minder makkelijk hebben, pas geopereerd 
zijn of de komende tijd nog een behandeling moeten ondergaan, een hart onder de riem steken. 
 
Allemaal veel sterkte met het herstel, er wordt aan jullie gedacht. 
 
Verder is het duo fietsen weer opgepakt. Bert Haring is hiervoor de contactpersoon. Wil je ook 

eens met een bewoner van het Gezinspaviljoen fietsen? Geef dat dan even door aan Bert. 

Peter Kaagman 

  

http://www.google.nl/imgres?start=381&sa=X&biw=1284&bih=860&tbm=isch&tbnid=LZ_jMFJjaFD1nM:&imgrefurl=http://users.telenet.be/PCWK/Gastenboek/gastenboek.html&docid=4i7jig0F_0zy7M&imgurl=http://users.telenet.be/PCWK/Tools/Images/ganzenveer1.gif&w=200&h=228&ei=Ybb_Us77IaHq4wTZwIG4BQ&zoom=1&ved=0CI0CEIQcMFg4rAI&iact=rc&dur=4955&page=13&ndsp=19
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door Peter Kaagman
 
Viering van het 45-jarig bestaan van TCG, een kort zinnetje, maar een groots gebeuren. De 
feestcommissie Joep, Jos, Bert, Diny en Jacques, alsmede de toercommissie, Stef, Robbert en 
Dennis, zijn erin geslaagd om een fantastische dag voor ons voor te bereiden. 

 
Een vroege start vanaf onze 
startlocatie bij SAV, alwaar er een 
mooie route van ruim 50 
kilometer op ons lag te wachten. 
Wel jammer dat de animo voor 
deze rit niet zo groot was, maar 
dat mocht de gezelligheid tijdens 
de rit niet drukken.  
Jan en Nel waren ons inmiddels 
voorgegaan, omdat het rijden in 
de groep met ondersteuning niet 
ideaal is. 
Jaap Vlam en Peter Kaagman namen de kop en met 13 mannen 
en vrouwen gingen wij op pad voor een fijne tocht langs mooie 
plekjes in oostelijk West-Friesland. Mooi weer en een stevig 
windje hield deze groep TCG ‘rs niet tegen en na ruim twee 
uurtjes fietsen, kwamen we weer in Grootebroek terug. 
Natuurlijk even af en toe de berm in voor een sanitaire stop en 
dat was dan voor Piet van der Horst een mooi moment voor een 
foto. 

 
Nadat iedereen zich naar huis beende, of fietste beter gezegd kon iedereen zich thuis opfrissen 
om dan weer op tijd op te draven in Venhuizen. In de prachtige kantine van Polytechniek, ter 
beschikking gesteld door Jaap Vlam, had de feestcommissie gezorgd voor een geweldig mooi 
feest, met volop drankjes en een zeer goede barbecue. Dat laatste is natuurlijk aan de gemiddelde 
TCG ‘er wel besteed. 
 
De start was koffie met een lekker gebakje vanaf 
vier uur, tot het moment dat de meeste van de 
ruim zestig mensen binnen waren.  
Nadat Joep ons allen namens de feestcommissie 
welkom heeft geheten kan het feest losgaan, 
maar natuurlijk niet zonder een kort woordje van 
de voorzitter.  
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https://www.autobedrijfkeesbuis.nl
http://www.baderielaan.nl
https://www.enkhuizerbedstede.nl
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Er was mij een kleine vijf minuten gegund en 
in die korte tijdsspanne kon ik enkele mensen 
in het zonnetje zetten. Allereerst de leden die 
al 40 van de vijfenveertig jaar lid zijn, te weten 
Jacques Peerdeman en Peter Terpstra. Peter 
zit nog in Canada, maar Jacques was wel 
aanwezig en werd met een mooie ruiker 
geëerd.  
 
 
 
 
Ook zijn twee leden van onze vereniging inmiddels 25 jaar lid. En dat zijn Joep Boon en Harry van 
der Raad. Zoals gebruikelijk werden zij geëerd met een mooie plaquette en een ruiker bloemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Jaap Vlam werd met een ruiker bedankt voor 
het ter beschikking stellen van de prachtige 
feestlocatie. 
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Voor Simon Kok had het bestuur een 
oeuvreprijs. Dit voor het vele werk dat 
Simon al die jaren gestoken heeft in de 
Stede Broecse Fietsvierdaagse. Simon 
stopt met de organisatie, maar zijn werk 
gaat niet verloren want het bestuur 
heeft besloten om volgend jaar door te 
gaan met de fietsvierdaagse. 
 
  
 
 
 
Na dit korte optreden van de voorzitter kon het feest los en ging de tap open. Dit was duidelijk 
het moment waarop de meeste aanwezigen hadden gewacht en al snel was iedereen te vinden 
op het pleintje achter de kantine alwaar, hoe kan het ook anders de bar was opgesteld. Na een 
uurtje borrelen kwam de bus van de slager het pad op en er werd een heerlijke barbecue voor 
ons bereid. We lieten het ons natuurlijk goed smaken en ondertussen gingen de gesprekken, de 
mooie verhalen en anekdotes door. Goed ook dat enkele oud leden, donateurs en ereleden van 
de partij waren. Voor de wat nieuwere leden natuurlijk niet altijd bekend, maar na zaterdag is dat 
hopelijk goed gekomen. 
 
Hieronder een impressie van het feest en een aantal van de aanwezigen. 
 
Peter Kaagman 
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https://www.primera.nl/%20winkels%20/%20primera-wieringerwerf
http://www.dewelkomst.nl
http://www.vertelmantegelwerken.nl
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Foto’s gemaakt door clubleden op vakantie 

   Doede op de duofiets met Nel    Stef en Kees op de Posbank 
 
 
 

Poeh, blaf heet in Friesland! Toch, Cees Loots?   Prachtige foto van skûtsjes  

Ritje over de Sallandse heuvelrug Aankomst in Stavoren 
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Laat de vierdaagse maar beginnen! 

Bartlehiem tijdens de binnenlandse meerdaagse Moe en drijfnat, maar voldaan! 
(Elfstedentocht) 

Pim op dreef in België.  
Tja, het kan niet altijd goed gaan…  
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Ook weer mooi weer in Wageningen.        Lekke band in Denemarken 

Wat je al niet tegenkomt bij de Tour de France 
 

 
Ook in Notter staat een wijnfiets om te toeren. 
Harry en Diny hebben hem succesvol gebruikt. 
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http://www.garagepeerdeman.nl
http://www.amarna-uitvaartbegeleiding.nl
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Door Harry van der Raad 
  . 

MIDWEEK 
  ST ANNA PAROCHIE 

   11 – 15 juli 
 
Zoals bij alle leden bekend organiseert TCG ieder jaar naast een buitenlandse week ook een 
midweekse tocht ergens in Nederland. Deze week streken de strekers neer in St. Anna Parochie  
in het noorden van Frieskand. Op maandag 11 juli vertrokken Peter Deen, Gerard Baars, Jac. 
Peerdeman, Joop Kreuk, Stef Kuiper, Sjaak Ruijter, Cees Duijn en Jaap Vlam op de fiets naar St 
Anna Parochie. Deze route ging via Enkhuizen, hier de boot naar Stavoren en vervolgns via een 
mooie uitgezette tocht door middel van knooppunten naar St Anna Parochie. 
Met deze namen hebben we nog niet iedereen genoemd die aan deze midweek deelnamen. Pim 
Groen en Riny Groen en Anneke Vlam gingen vooruit om alles voor te bereiden in ons mooi 
onderkomen. 
Tenslotte vertrok ikzelf vanuit Gorredijk via een omweg naar St Anna Parochie. Toeval of niet, 
zo’n 15 km voor St Anna Parochie kom ik de 8 bovengenoemde TCGers tegen. Hoe is het mogelijk. 
Zij reden nog een ommetje Anna Parochie om aan de 100 ikm te komen en ikzelf deed hetzelfde 
vanuit Holwerd en daar ergens tussen Holwerd en St Anna Parochie treffen we elkaar en komen 
we gezamenlijk rond half vier aan op onderstaande boerderij, enkele kilometers buiten het dorp. 
Een mooie boerderij, veel ruimte, goede en ruime slaapkamers en……een prachtige terras met 
uitkijk op de grasvelden en koeien. Echt Friesland dus. 
Hieronder, onze aankomst op de boerderij, koffie met wat lekkers stond klaar en daarna natuurlijk 
het bier. 
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12 juli Rondje Lauwersmeer 136 km 
Na een gezellige avond en goede nacht zaten we allemaal klokslag half negen aan tafel. Nee niet 
met fietskleren aan, iedereen in zijn dagelijkse koffie, zoals de voorschriften zijn. Deze 
voorschriften zijn zo lieverlee ontstaan door diverse discussies die natuurlijk ieder jaar weer 
ontstaan. Ja discipline in zo’n week is wel vereist met een groep van 14 man/vrouw. Zo ook deze 
week en eenieder voelt zich daar goed bij. Pim en Riny zorgen er iedere morgen voor dat er vers 
brood is gehaald bij de bakker met de gebruikelijke Croissants erbij. 
En daar stonden we dan ook klokslag 10.00 uur voor onze tocht, Rondje Lauwersmeer.  Een route 
uitgezet door Stef, zoals Stef de routes voor alle dagen heeft uitgezet. Stef gebruikte hiervoor de 
knooppunten en daardoor kwamen we op voornamelijk kleine wegen, smalle fietspaden door de 
weilanden. Kortom autoluwe, prachtige routes. Geen gezoek, geen gejaag, relax fietsen door het 
kostelijke Friesland. In Lauwersoog na zo’n 50 km onze eerste stop bij restaurant Het Booze Wijf. 
Onze tweede stop was in Holwerd. Een bekende plek van de Elfstedentocht. Toen fietste ik er 
altijd voorbij door de drukte. Toen leek het klein, nu was het rustig en stil en hadden we een zee 
aan tijd.  Hoewel het een pittige tocht van 135 km was kon eenieder het tempo toch goed volgen. 
Ondanks de harde wind, want op Stef en Joop na zaten alle anderen heerlijk achter een ander en 
zoveel mogelijk uit de wind, Bij deze dan ook een chapeau voor Stef en Joop die alle dagen de kop 
voor hun rekening namen.  Om half vijf waren we weer terug op de boerderij net op tijd voor de 
laatste kilometers van de Tour de France. 
 

.  
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Holwerd, WACHTEN OP HOOG WATER  “Wachten op hoog water” is een beeld van Jan Ketelaar. 
Het beeld bestaat uit twee, van metaal gelaste, vrouwen van vijf meter hoog. Een volle vrouw en 
een dunne vrouw. Deze vrouwen kijken uit over mooie luchten, groene kwelders en de altijd 
veranderende Waddenzee. Ook kijken ze naar de vertrekkende reizigers naar Ameland in de 
verte. Ze wachten maar op een ding en dat is HOOG WATER. 
 

13 juli  Naar Burgum 86 km  
 
Vandaag zou een rondje worden van 65 km. Na de lange tocht van gisteren en omdat we 
natuurlijk op tijd terug wilden zijn voor de Tour leek ons dat allen een goed idee. Dat het er 
uiteindelijk 86 zouden worden kon de pret niet drukken. Weer hadden we een prchtige route en 
mooi fietsweer. In eetafe ,t Roodhert lieten we ons het gebak en koffie goed smaken. Om half 
drie waren we al terug op de boerderij. Pim, Riny en Anneke waren er nog niet. Zij zouden vandaag 
op de fiets naar Dokkum gaan, maar dat liep een beetje verkeerd af. Ja Dokkum werd  makkelijk 
bereikt en daar hadden ze een prachtig restaurant gevonden aan de gracht en hun lunch overtrof 
dat ruimschoots van onze koffie met gebak en meegenomen krentebollen. Maar de terugweg 
verlieptoch even anders. De weg weten in West Friesland is voor Pim niet zo moeilijk meer maar 
in het lege Friesland kun je so maar verdwalen. Hoe je godsnaam vanuit Dokkum in Buitenpost 
komt in plaats van St Anna Parochie is mij nog een raadsel Pim, maar jullie hebben het mooi 
opgelost door de trein Buitenpost Leeuwarden te nemen en te genieten van een boemeltje door 
Friesland. Uitleindelijk komen ze om even voor vijf uur aan op de boerderij. Totaal 75 km gefietst 
en 30 m getreind.          
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https://deluifelverfenwand.nl
http://www.keukenstudiodestreek.nl
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14 juli Rondje Dokkum 76 km 
Rondje Dokkum, over het bruggetje van Bartlehiem en koffie met gebak in Dokkum bij cafe 
restaurant ,t Raedhuis. Een gezellige dag met wederom een prachtige route. Het bruggetje van 
Bartlehiem moest er natuurlijk in en daar even op de foto. Dit was nog niet zo makkelijk om ze op 
de foto te krijgen. Gelukkig ging het net goed om via de zijkant enig houvast aan de waterkant te 
vinden. 
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Vanaf hier was het langs de Dokkummer EE een klein stukje naar Eetcafe ‘t Raedhuis in Dokkum. 
De weg terug via een kleine omweg naar de Boerderij . Uiteraard daarna weer Tour en Bier.   

14 juli  ‘s Avonds 
Al weer de laatste avond van de midweek. Deze avond besluiten we om Riny, Pim en Anneke mee 
uit eten te nemen. Voor de vele goede zorgen en het vele werk wat allemaal schijnbaar achteloos 
en vanzelfsprekend wordt gedaan zoals; iedere dag boodschappen doen voor 14 man, het eten 
voor ontbijt en avondeten verzorgen, de was iedeere dag voor de zwetende fietsers doen en nog 
veel meer. We kozen hiervoor een sfeervol restaurant uit de Zwarte Haan in St Jacobiparochie 
aan het wad. Een zeer aan te bevelen restaurant met een kok die regelmatig zijn gezicht liet zien 
en de lekkerste schotels voorschotelde. 
Kortom deze avond was een reuze gezellige afsluiting van een zeer geslaagde fietsweek in St 
Annaparochie. 
 

 
 

15 juli De Terugreis 
 
Hoe fietsen we terug mannen? Met de boot naar Enkhuizen of met de fietsbus over de afsluitdijk. 

Deze discussie ontstond al in het begin van de week. Omdat ik zelf regelmatig   
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gebruik maak van de fietsbus adviseerde ik de groep om de fietsbus te nemen. Vertrekt altijd op 
tijd en er is altijd plaats zeg ik nog. 
Om even over tienen vertrekken we met de wind op kop, dus weer aan poten voor Stef en Joop, 
via Harlingen naar Kornwerderzand. Vanuit Zurich gezien ga je dan links de dijk op en dan kun je 
nog 5 km op de dijk fietsen tot aan Kornweerderzand. Het is half twaalf als we op de dijk fietsen, 
Kwart voor twaalf gaat de bus, dus dat moet kunnen. Nog een paar km en dan zijn we er. De bus 
gaat namelijk 1 X per uur dus graag op tijd zijn. En ja hoor zeven over half twaalf fietsen we het 
parkeerterrein op en tot mijn verbazing rijdt de bus net weg. Dit heb ik nog nooit meegemaakt 
zeg ik tegen de groep. De bus draait net de snelweg op mij achterlatend met de vraag: was de bus 
soms al helemaal vol dat hij al vertrok of…..omdat de bus nu door werkzaamheden eerst richting 
Zurich moet rijden alvorens weer de dijk aan de rechterkant op komen zijn tijd aan het inhalen is 
door vroeger te vertrekken, we weten het niet. Ik weet het intussen wel, want een week later 
fiets ik weer naar mijn dochter in Alkmaar en vraag aan de chauffeur hoe het zit. Hij zegt me 
duidelijk: “We vertrekken precies op tijd en dat is kwart voor het heel en niet eerder en niet later”. 
Hij kon niet begrijpen waarom die bus van de groep TCG-ers al om half twaalf vertrok. Enfin ze 
hebben daar dus een ruim uur moeten wachten voor de volgende bus en komen volgens mijn 
strava goed en gezond weer aan in Grootebroek. Ik zwaaide ze uit in Kornweerderzand en 
bedankte ze voor de mooie week. Was toch weer heerlijk om met je fietsvrienden uit Grootebroek 
te fietsen. Zelf ging ik toen via een andere dijk naar Makkum en vandaar via Workum naar 
Gorredijk.  Volgend jaar zou ik er normaal gesproken weer bij zijn maar als alles goed gaat, dan 
fiets ik volgend jaar in juni en juli een rondje Baltische zee. 
Fietsvrienden tot de Mergellandtweedaagse in September.  
 
Groetjes Harry 
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Door Jan Dop 

Afgelopen zondag was er een clubrit van TCG waarvan de start met de Staverse boot begon. 

24 personen maakten de oversteek 6 leden hadden zich ingeschreven voor de 150 km terugreis 

en 18 gingen voor de 110 km. 

Er werden meerdere groepen samengesteld en de bedoeling was om minimaal tot Lemmer bij 

elkaar te blijven althans binnen het gezichtsveld. Tijdens de overtocht werden er heel wat sterke 

verhalen verteld en Peter beloonde dat met een koffie namens de club. Eenmaal in Stavoren 

moest er eerst nog een groepsfoto worden gemaakt en dat viel niet mee. Er werd tegen de zon 

in gefotografeerd en mijn ervaring is dat de gezichten dan allemaal in de schaduw zijn en dus 

nogal donker. 

Het mocht de pret niet deren, allemaal 

grote schik. Peter D had bedacht dat hij 

het anders ging doen dus die was half 6 

uit Venhuizen vertrokken en begroette 

ons bij de boot, hij ging met de boot terug 

naar Enkhuizen. Zijn rit zat er dus al bijna 

op.  

Onze voorzitter gaf nog wat instructies en 

klaar voor de start. Onze vrees dat wij snel 

zouden moeten lossen werd al snel 

bewaarheid en, nadat Peter zich liet 

afzakken om met ons even te praten, 

werd in goede harmonie besloten dat Nel en ik apart van de groep verder gingen. De GPS als 

leidraad zou ons wel weer naar Andijk brengen.  

Koffie zou er gedronken worden in Lemmer of Emmeloord. Wij dachten de groep daar nog wel te 

zien maar dat is niet gelukt. Niet in Lemmer maar ook niet in Emmeloord. Op de Ketelmeer Brug 

moesten we even wachten want de pleziervaart gaat voor een stelletje fietsers maar ook de 

auto’s moesten in de hitte even pas op de plaats maken. Iedereen natuurlijk de auto uit want de 

was natuurlijk in de auto niet uit te houden.  

Bij Restaurant "Aan Ut Water" hebben we de 2e stop gemaakt op het terras. Na ca. 10 minuten 

kwam daar ook nog een horde TCG-ers om de hoek en de 'waterdragers' moesten aan de bak om 

de bidons te vullen. Hierna waren zij snel weer weg. Kort daarna vervolgden wij ook onze weg.  

Nog voor Lelystad werden wij ingehaald door de snelle 150 km groep, die ons op de dijk nogmaals 

voorbijgingen! Bij Checkpoint Charley, in de schaduw van een paar overhangende bomen, hielden 
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wij een korte stop om nog een banaantje te pellen. Wij waren daar niet de enigen, er stond ook 

nog een groepje TCG’ers die de verkoeling onder de bomen ook wisten te waarderen.  

Nu nog de laatste kilometers naar huis waar we moe maar voldaan na ca. 133 km een verkoelende 

douche hebben genoten en we de rest van de dag in alle rust voorbij lieten gaan. 

Dank aan het bestuur dat zij dit hebben georganiseerd, 24 deelnemers hebben een warme maar 

gezellige dag met elkaar doorgebracht. TOP. 

Jan Dop 
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Onze jarigen 

  

 September  Oktober  November 

9 Theo Rood 2 Simon Edwards 15 Dennis Wentzel 
14 Erwin van der Heijden 6 Piet Broertjes 18 Elfi Edwards 

17 Frans Kool 9 Joop Kreuk 21 Gerrit Koster 
18 Dirk Steltenpool 17 Herman Jak 27 Jan Dop 

23 Jaap Popken 19 Ton Venrooij   

  28 Max Kramer   
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad 

 TCG bestuur 

 
Voorzitter 

Peter Kaagman 

Beukenlaan 1 

1613 TA Grootebroek 
Tel: 0228 517021 

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 

 

 

 
 

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 

 

Toercoördinatie: 

Stef Kuiper, Robert Bult, Pim 

Groen en Dennis Wentzel (vz). 

 

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 2022: 

* 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  

 

 

mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:secretaris@tcgrootebroek.nl
mailto:penningmeester@tcgrootebroek.nl
mailto:sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
mailto:bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:gbr@quicknet.nl
http://www.toerclubgrootebroek.nl/
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http://www.fr-fietstechniek.nl

