
De Vielosopè

Bestuurs- Ledeninformatie 
TTC de Liefhebbers

H Feestmiddag TTC de Liefhebbers 21 okt. 
Aanvang 13.00 uur. Uitnodigingen volgen 
snel vanuit het secretariaat!

H Bingo-marathon t.g.v. de gezamenlijke 
verenigingen 28-10-2018 te Cafeeke de 
Beek. Info verkrijgbaar via de organisatie! 
(Jan Suijkerbuijk) Zie ook pagina 9

H ALV 2019 zal gehouden worden op 
27 januari 2019. Aanvang 10.30 in ons 
Clublokaal.
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Beste Leden van de TTC de Liefhebbers,

Voor u is verschenen Vielosopé nr.19. 
De grootste editie tot op heden! 
Het derde nummer van het seizoen… 
Seizoen 2018!
Wat een zomer is het geweest… 
Op en Top!!! 
Het seizoen nadert zijn einde al weer… 
Time Flies!
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Verjaardagen TTC de Liefhebbers 

september - oktober - november - december
Piet Luijnenburg   04-09

Riet Boogaart  07-09

Alwin Dons 15-09

Jo Hectors  22-09

Vanghelis Leiendecker 09-10

Nel van Loon  15-10

Piet Luijsterburg  25-10

Richard Kuijlen  12-11

Jose de Kruf  18-11

Marianne Hagenaars-Maas 19-11

Piet Brocatus  20-11

Barbara van Dorp  30-11

Piet Slokkers  02-12

Leen Verstraten  11-12

Albert Hagenaars  18-12
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Het was op een zondag in november 2017. We wandelden met de fietsclub over de Schans, er werd gezellig 
gekletst over van alles, zo hoorde ik dat er een appartement leegkwam ‘in mijn ogen het mooiste plekje 
op de Schans.’ Maar ik dacht dat is onbereikbaar voor ons.
Toch na overleg met Richard, Stadlander gebeld. We wilde immers alle twee weg in het huis waar we 
woonden. We mochten komen voor een gesprek en of we wel de benodigde papieren mee wilde brengen, 
dinsdagmorgen 11 uur was de afspraak, wat vonden we het spannend. We werden verwelkomd met een kopje 
koffie. De medewerkster van Stadlander wist ons binnen het uur te vertellen dat wij de nieuwe bewoners 
waren van Kapitein Vinkesteinstraat 13, op de Schans.

Met tranen van blijdschap en ongeloof hebben we die dag wel honderd keer tegen elkaar gezegd 
‘geloof jij het’ Op 9 maart 2018 kregen we de sleutel en ik loop hier rond als een koningin zo rijk.

Gerda Klaassen, Groeten van Piet!

‘Een mooie dag uit mijn leven’ van Gerda Klaassen

Recreanten:

30-09-2018  Brabantse Wal-route 35 km  Café Non Plus Ultra, Woensdrecht

07-10-2018  Wouwse Pap-route 35 km  Café Donkenhof, Wouw

14-10-2018  Sluitingsrit 2018 ?? km  Cafeeke de Beek

Trimmers:

0-09-2018  Rondom Roosendaal 70 km  Cafeeke de Beek (org. Danny)

07-10-2018  De Uitbol-route 60 km  Cafeeke de Beek

14-10-2018  Sluitingsrit 2018 ?? km  Cafeeke de Beek

Alle tochten vertrekken om 09.00 uur vanaf Cafeeke de Beek

De volgende ‘Dag uit het Leven van’ mag geschreven worden door… Ria Huige.

Programma Tourcommissie 2018
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Op zondag 8 juli 2018 was het weer zover dat de 
jaarlijkse dagtocht van TTC de Liefhebbers werd 
verreden. Zevenentwintig leden hadden zich voor de 
tocht aangemeld.

Op 12 mei 2018 is de route voorgereden door het 
team dat dit alweer een aantal jaren doet. 
Inmiddels is dit groepje al uitgegroeid tot 8 leden van 
de fietsclub (vier koppels) die er jaarlijks een heel 
gezellige dag van maken en die dag afsluiten met 
een lekker etentje. (rekening man hoor)

Op zondag 8 juli 2018 vertrokken de fietsers stipt 
9.00 uur richting de eerste koffiestop, welke 
voorzien was in Rucphen bij het Wapen van Nassau. 
Het weer was schitterend. Dat kon echt niet beter. 
Via de Schans werd richting Heerle en Wouw naar 
Roosendaal gefietst. In Roosendaal werd langs de 
autoweg gefietst. In de buurt van de commando-
kazerne was voor we onder de weg doorgingen een 
afzetting vernield en aan de kant gegooid. 
We dachten dat we er gewoon door konden, maar dat 
bleek dus niet te kunnen. Goede raad is duur. Wat te 
doen? Terugfietsen of een stukje ‘klunen.’  
Het werd dus klunen. Dankzij de hulp van Albert is 
het gelukt de hindernissen te nemen. Schrijver deze is 
een bewonderaar van Mathieu van der Poel, maar zijn 
bewondering is alleen nog maar toegenomen als je 
ziet hoe ‘Poeleke’ dat voor elkaar  krijgt.

Na Roosendaal verlaten te hebben fietsten we 
richting Rucphen. We genoten van het prachtige 
gebied en na 29 kilometer bereikten we om 10.50 het 
Wapen van Nassau, onze eerste koffiestop. 

De koffie en voor sommige onder ons de appeltaart 
met slagroom gingen er goed in.

Om ongeveer 12.00 uur werd onze route weer 
vervolgd en is dwars door de Rucphense heide 
gefietst. Een prachtig natuurgebied en mooie fiets-
paden. Na het verlaten van de heide kwamen we in 
de buurt van de Gerda Hoeve. Als verrassing werd 
deze plaats aangedaan. Was wel een paar kilometer-
tjes om, maar het heerlijke ijs maakte dat meer dan 
goed. En we hadden tijd genoeg.

Vanuit de Gerda Hoeve namen we de route weer op 
en via – ook weer een prachtig gebied – reden we 
naar Wouwse Plantage waar we bij de Oude Schuur 
weer een koffiestop hadden. Alhoewel koffiestop? 
De gele schuimkragen, trappisten en radlers deden 
het niet slecht. We hadden toen 50 kilometer 
afgelegd.

Via de Zoomvlietweg, Mastendreef, Bergsebaan, 
Bemmelenberg, Schansbaan is naar de eindbestem-
ming aan de Klaverblokken in de tuin van Lucy en 
Ariaan in Halsteren gefietst. Bij Vogelenzang 
werden we warm onthaald door een paar trimmers 
die in de ochtend hun eigen ritje hadden gereden 
maar wel naar de barbecue kwamen. 
Om 15.55 uur bereikten we de tuin en er was toen 
bijna 70 kilometer afgelegd. Gelukkig geen valpartijen 
of pech.

Dagtocht TTC op 8 juli 2018
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Iedereen werd voorzien van drankjes en om 17.15 
openden Lucy en Ariaan de barbecue. De organisatie 
had besloten dat de leden TTC de Liefhebbers niet 
zelf hoefden te bakken en braden. Dat zou Maarten 
Verswijveren regelen. Nou dat heeft hij prima gedaan. 
Een en al lof voor hem.
Tussen het eten door traden de Alpenzusjes op. 
Een groot succes. Pieter en Adje Thijssen hadden 
weer een schitterend lied gemaakt dat door iedereen 
uit volle borst werd meegezongen. Een korte vrijage 
tussen een paar Straatzangers en 
Beekzangers kreeg de handen 
ook op elkaar. Het zogenaamde 
klutslied deed het heel goed. 
Een beekzanger had zo hard 
gezongen dat hij voor het vervolg 
goeddeels zijn stem kwijt was. 
Maar laat maar waaien !!!!

Er werd nog gezongen en veel 
nagekaart. Al met al is het een 
zeer geslaagde dag geworden.
Om bijna 22.00 uur gingen de 
laatste fietsers huiswaarts.

Ariaan Nefs.
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Evenals voorgaande jaren heeft onze reisleider 
Theo de Groot het weekend weer grondig voor-
bereid. We waren dit jaar met 16 deelnemers. 
De helft van het aantal recreanten. De koffers zijn 
op donderdagavond al bij Theo afgeleverd, zodat 
we daar op vrijdagochtend geen omkijken meer 
naar hadden.

Vrijdag 17 augustus 2018

Het vertrek was gepland om 8.30. Iedereen was op 
tijd aanwezig. Riet Bogaard was met de auto met 
fiets gekomen maar was ineens haar huissleutel kwijt. 
(Snel op de fiets naar Steenbergen, waar ze zonder 
sleutel weer bij ons kon aansluiten). Het weer was 
prima en we werden uitgezwaaid door onze voorzitter 
Jan Suijkerbuijk. Van Theo zijn we gewend dat hij van 
te voren niet veel prijs geeft wat er ons te wachten 
staat in het weekend, maar we kennen hem 
inmiddels al vrij goed en hebben het volste vertrou-
wen dat het goed komt. Dus vol goede moed beste-
gen we onze stalen rossen en reden via Lepelstraat, 
Welberg (hier werden we voorzien van een heerlijke 
stroopwafel), Kruisland (was de afslag nu 1e of 2e 
Boutweg?) naar Oud-Gastel, waar we bij Onder de 
Toren onze eerste koffiestop hadden. Uiteraard een 
welkome onderbreking. Riet vond hier weer haar 
huissleutel. Zat gewoon in haar tas. De weg werd 
vervolgd naar Zevenbergen. Hier kwam Els, Japie 
tegen. Een heel goede bekende van haar. 
Heel bijzonder. Theo voorzag ons van een banaan en 
drinken. We moesten de LF 2 volgen en dat bracht ons 
over prachtige paden, waar we soms achter elkaar 
moesten fietsen. Het aantal decibels verminderde dan 

direct. Heerlijk rustig door de natuur richting Moerdijk. 
Onder de A17 door richting Lage Zwaluwe en 
Drimmelen .

Er was op een gegeven moment twijfel of we het 
spoor over moesten of recht door. Na bestudering van 
de kaart en logisch nadenken werd besloten om recht 
door te gaan. De goede keuze. In Lage Zwaluwe bij 
lunchcafé ‘Hier is ‘t’ gebruikten we de lunch. Op een 
gegeven moment was er een discussie over hangen 
of staan. Richaar maakte een einde aan deze discussie 
met de opmerking: ‘Die van mij staat altijd, want hij 
is te klein om te hangen.’ Alom hilariteit. Er werd wat 
met de parasols gerommeld (wel open, niet open), 
van plaats geruild in verband met de trek, maar uit-
eindelijk zaten we allemaal heerlijk te lunchen boven 
het water. Na de lunch vervolgden we onze route 
richting Drimmelen, Geertruidenberg en via 
Raamsdonkveer naar Oosterhout waar we omstreeks 
16.00 uur aankwamen in Hotel Oosterhout. 

Recreantenweekend TTC de Liefhebbers naar Oosterhout 
17,18 en 19 augustus 2018
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Theo had de kamers al geregeld en de koffers bij de 
receptie gestald. De fietsen konden in een garagebox 
gezet worden. We konden dus snel naar de goudgele 
rakkers of een ander drankje op het terras. We waren 
er inmiddels achter gekomen dat bij Voets in Bergen 
op Zoom een flinke brand woedde. Richaar vertelde 
over de tijd dat hij nog brandweerman was. Hij zat 
ook in een brandje en moest een vrouw redden. 
Richaar zei tegen de vrouw: ‘morgen staat er een 
artikel in BN-de Stem, brandweerman redt zwangere 
vrouw uit brandend huis’, waarop de vrouw zei: 
‘Ik  ben helemaal niet zwanger.’ Waarop Richaar weer 
antwoordde: ‘Maar je bent ook nog niet gered hé.’

We zouden om 19.00 uur gaan dineren en iedereen 
was keurig op tijd in het restaurant. 
Een driegangendiner was in het arrangement 
opgenomen en nadat de keuzes waren genoteerd 
door de bediening hebben we genoten van 
een geweldig diner. (Dik gedrukt voor Piet). 
Die schijnt wat moeilijkheden met dit woord te 
hebben. Ook de definitie van waterzak kwam uitge-
breid aan de orde. (Je zult er maar aan geopereerd 
moeten worden). Pieter en Adje hadden weer een 
lied gemaakt dat door ons uit volle borst werd gezon-
gen. De vraag was hoe ze aan de informatie kwamen 
of zijn het sneldichters. Hoe dan ook het was een 
geweldig lied.

Het was kermis in Oosterhout, dus de hele meute trok 
richting kermis. Wat een grote kermis hebben ze daar. 
Daar kwam geen eind aan. Er kwam wel een eind aan 
de romantische rit in de rups van Lia en Piet. Zowel 
voor als achteruit onder het zeiltje van deze nostal-
gische attractie. Zowel Lia en Piet voelden zich weer 
tiener. Bijna hadden ze ook nog een extra gratis ritje, 
maar helaas lieten ze kwast vallen. Zoals jullie 
weten heeft Theo vroeger bij de kermis gewerkt en 
dat kon je wel zien ook. Hij was een kei in ballen 
gooien. Zijn prijs schonk hij aan een jong kulleke. 
Theo trakteerde nog op heerlijke oliebollen. Er dreigde 
nog een vechtpartij (niet bij ons hoor) maar dat liep 

gelukkig met een sisser af. We moesten uiteraard 
de kermis ook weer terug wandelen en zo 
kwamen we moe maar voldaan in het hotel aan. 
De meesten gingen maar direct naar de kamer, 
een paar gingen nog naar de bar. Inmiddels was 
het 23.00 uur geworden. Tijd om van een heerlijke 
nachtrust te genieten. 
Onze reisleider had opdracht gegeven om om 8.00 
aan het ontbijt te zijn. Kort samengevat dag 1 : 
Een fantastische fietsdag.

Zaterdag 18 augustus 2018

Het is inmiddels traditie dat elk jaar een aantal da-
mes van onze club, de bikkels onder ons, voor het 
ontbijt een flinke wandeling gaan maken. 
Ook dit weekend is deze traditie voortgezet. Stipt 
8.00 uur waren we allen in de ontbijtzaal om een 
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stevig ontbijt tot ons te nemen. Het ontbijt was prima. 
Gebakken spek en eieren, gekookte eieren, lekker 
brood met prima beleg, koffie, thee, melk en yoghurt. 
Alles ruim voldoende, genoeg om ons voldoende 
energie te geven om de dag goed door te komen. 

Om 9.30 uur moesten we aantreden om aan onze 
tweede fietsdag te beginnen. Zou een makkie 
worden. Volgens onze reisleider een 45 kilometertjes. 
Theo fietste deze dag zelf ook mee.
Via Dongen, Kaatsheuvel naar Waalwijk, waar we 
op de markt bij Eetcafé City onze eerste koffiestop 
hadden. Na de koffie fietsten we over een heel lang 
fietspad en kwamen langs het voetbalstadion van 
RKC Waalwijk en reden richting Drommelen, waar we 
met een pontje de Bergsche Maas overstaken. We 
reden richting Dussen waar we bij de Koppelpaarden 
onze lunch zouden gebruiken. Alvorens we daar 
waren werden de mannen door de dames verzocht 
hen uit de wind te houden. We fietsten namelijk over 
de dijk langs de Bergsche Maas met een harde wind 
op kop. Om 13.45 waren we op het lunchadres. 
Koffie, biertje etc. en een lekker 12 uurtje of uitsmij-
tertje gingen er wel in. We werden ook bezocht door 
mieren en wespen. Wespen zijn voor Piet geen 
probleem. Hij pakt ze tussen duim en wijsvinger en 
knijpt ze tot moes. Knap hoor. Maar ze bleven komen. 
Om 15.00 vertrokken we richting hotel. Theo had 
besloten om een stukje terug te fietsen en bij Sprang-
Capelle met de pont over te varen. Op de dijk kreeg 
Lucy de schrik van haar leven. Een vaars kwam op 
haar af en gooide haar achterwerk in de lucht. 
Gelukkig ging de tweede sprong de goede kant uit en 
was Lucy van haar kwelgeest verlost. Ze voelt soms 

de hartkloppingen nog in haar keel. Er kwamen nog 
4 fietssters achter haar maar die bleven rustig. 
Het was wel een ervaring hoor. Met het pontje dus 
over naar het zuiden en zo richting ons hotel, waar 
we 16.30 uur arriveerden. We hadden in plaats van 
45 wel mooi 67 kilometer afgelegd. Weer een ver-
snapering. Schrijver deze was zijn consumptiebriefje 
kwijt maar dat is in overleg met de receptie netjes 
opgelost. (Geen boete). Om 19.30 uur gingen we aan 
de markt bij de Beren dineren. Ieder kon bestellen 
wat hij/zij wou. Voor we bij de Beren waren werden 
we nog verrast met door percussie-bands en mooi 
aangeklede dames en heren omdat er een Caribische 
feestavond was. Om 22.30 uur, na heerlijk gegeten te 
hebben zijn we naar het hotel gegaan en de meesten 
onder ons zijn direct – of na een afzakkertje – naar 
hun kamer gegaan. We hebben toch weer een flinke 
prestatie geleverd en de volgende morgen moesten 
we weer om 8.00 uur aantreden voor ontbijt, 
afrekenen verteer en opleveren kamer. 
Ook dag twee is een geweldige dag geweest.
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Zondag 19 augustus 2018 

Na het ontbijt, dat we ons weer goed lieten 
smaken, het afrekenen van het verteer, de koffers in 
de bus van Theo en een laatste controle vertrokken 
we huiswaarts. We reden van Oosterhout via 
Teteringen, Breda, Sprundel naar Rucphen waar we bij 
het Wapen van Nassau onze eerste koffiestop hadden. 
Theo had gedacht dat we daar omstreeks 11.00 
zouden zijn. Maar dat was 11.45 geworden. 
Na de koffie naar Wouwse Plantage waar bij Kwizien 
de lunch gebruikt zou worden.

Onderweg van Rucphen naar Wouwse plantage is 
er iets fout gegaan. Kennelijk al bij de McDonalds in 
Roosendaal. Hoe dan ook meer dan 1 kapitein op een 
schip werkt niet. Al met al reden we weer Rucphen 
binnen en zaten we bijna in Schijf. Dus helemaal 
verkeerd. Theo had intussen Kwizien verwittigd dat 
het wat later zou worden. Het werd dus 15.00 uur in 
plaats van de geplande 13.00 uur. Met de harde wind 
steeds op kop was het een heel zware tocht. 
Onderweg moesten we zogenaamd nog een band 
oppompen en we moesten even stoppen voor een 
dreigende hongerklop. We zijn uiteraard liefhebbers, 
dus we hebben de moed er goed ingehouden. 
De lunch en bediening was heel goed en vol vertrou-
wen begonnen we aan de laatste etappe richting ons 
clubhuis Cafeeke de Beek waar we om 17.15 uur ar-
riveerden We hadden in plaats van 58 kilometer 
78 kilometer afgelegd.

Bij ons clubhuis namen we een afzakkertje (sommige 
wel een paar) en konden we nog even napraten over 
een weer zeer geslaagd weekend recreanten.

Ook dit jaar had Theo weer gezorgd voor een 
mooie herinneringsmedaille met opschrift: 
TTC de Liefhebbers Fietsweekend 2018 Oosterhout. 
Voor de dames was er een Snelle Jelle en voor de 
mannen een fruithapje. Onderweg is met de pet 
rondgegaan voor Theo. Ariaan sprak namens de deel-
nemers aan dit weer zeer geslaagd recreantenweek-
end een dankwoord uit aan Theo, overhandigde hem 
de inhoud van de pet en nodigde hem uit voor de 
organisatie van het weekend van volgend jaar. 
Theo had al zijn agenda geraadpleegd en in verband 
met planning werk zou het zomaar kunnen zijn dat 
het zo omstreeks 1 augustus 2019 wordt. 
Bij de  ledenvergadering in januari 2019 weten we 
waarschijnlijk meer.

Theo bedankt voor weer het vele werk dat je voor 
ons verricht hebt om dit weekend te doen slagen!!

In totaal is – althans volgen de teller van 
schrijver van dit verslag – 221 kilometer afgelegd. 
De gemiddelde snelheid  bedroeg 16.6 kilometer 
per uur en de hoogste snelheid 28.8 kilometer.

Ariaan Nefs
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‘Hier is ‘t’ - Lage Zwaluwe

‘Onder de Toren’ - Oud-Gastel

TTC Recreantenweekend lied

Wijze: ‘Hee goade mee’ : Gerard van Maasakkers

Refrein: Hee goade mee, dan gaan w’op de pedalen
 Wellicht ’n weekend met ’n rand van goud
 Hee goade mee, straks kunnen we verhalen
 Hoe tof ’t is gewist in Oosterhout.

Couplet 1: Bij café ‘De Beek’, op d’ons bekende hoek
 Staan we voor de start weer klaar
 Naar de juiste rijrichting gaan we op zoek
 ’t wordt vast ’n topper, ’n super gave rit!
 Vólg de voorrijders, dan komt ’t voor mekaar. 
  
 Refrein:

Couplet 2: De ‘Stroat’ naar Welberg, niks nie aan de hand
 Einde links, rechts over de brug
 V-splitsing links, eind rechts, richting…. Kruisland
 ‘Onder de Toren’ in Oud-Gastel, een lekkere koffie-stop
 Na al dat lekkers willen wij ons’ fiets weer terug.

 Refrein:

Couplet 3: Over de fietsbrug, volg dan LF2
 Daar wordt de weg een beetje smal
 Achter elkaar fietsend valt ’t toch nog mee
 Worden beloond met onverwacht en riant vergezicht
 Waardoor de lunch bij ‘Hier is ‘t’ vast goed smaken zal.

 Refrein:

Couplet 4: Theo, bedacht voor ons deez’ mooie rout(e)
 Terwijl hij daar zelf ook van genoot
 Zocht een hotel wat aan ieders wens voldoet
 Neemt d’honneurs waar, leidt de reis,we komen niets te kort
 Theo, ons’ dank aan jou is toch wel héél erg GROOT.

Refrein: Hee goade mee, dan gaan w’op de pedalen
 Wellicht ’n weekend met ’n rand van goud
 Hee goade mee, straks kunnen we verhalen
 Hoe tof ’t is gewist in Oosterhout.

 THEO BEDANKT !

 THEO BEDANKT !

 THEO, THEO, THEO BEDANKT !

DOE MEE MET DE MARATHON BINGO 2018

ZONDAG 28 OKTOBER IN CAFEEKE DE BEEK IN HALSTEREN
Met een inschrijfformulier kunt u zich aanmelden mee te doen aan deze BINGO 
DAG. Een lange dag? Zeker en vast wel, maar zeker gezellig.
U kunt ook voor maar slechts 5 euro in Cafeeke De Beek ook lunchen. 
Dit moet u wel op uw inschrijfformulier melden als u gebruik wilt maken 
van dit aanbod.

De inschrijfformulieren moeten wel vóór 24 oktober bij Cafeeke De Beek worden ingeleverd.
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Vakantiebeelden
Ad van der Aarsen

Albert en Marianne

Jeroen van Zomeren
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Barbera - Azoren

Danny Schot

Ria Huige



Sponsor Cafeeke De Beek

Colofon:
Redactie Jeroen van Zomeren. Contactadres: ttcdeliefhebbers@gmail.com  - Website: www.ttcdeliefhebbers.nl
Verschijnt 4x per jaar. TTC De Liefhebbers is opgericht 8 maart 1976
ICP buro - Grafisch ontwerp en opmaak artpietvandewatering.nl @
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Fietsvakantie in Friesland 240 km

Vrijdag 24 augustus 2018
Twee weken met de caravan op de camping in Bolsward, Friesland. 2e dag 
Bolsward verkend. Het bleek een erg leuke plaats. De planning was om daar 
de 11-stedentocht te fietsen. Per dag ongeveer 60 km en dan 2 plaatsen 
aan doen. Eerste dag Franeker en Harlingen. Dag 3 Ijst en Sneek. In Sloten 
kwamen wij de vriend van mijn nichtje tegen. Ze wonen op de Heimolen en 
waren met de boot in Sloten. Uiteindelijk zijn we met de boot overgevaren 
van Sloten naar Woudsend! Heel mooi. Daar aan wal konden we weer de 
route op pakken richting Sneek en dan weer naar Bolsward naar de camping. 
Dag 4 rustdag. Dag 5 Workum. Museum van Jopie Huisman was voddenboer, 
maar kon heel mooi schilderen. Stillevens. Hindeloopen, bekend van kleine 
beschilderingen van kleine kopjes en dien blaadjes. Verder naar Stavoren, het 
vrouwtje van Stavoren staat aan het water te wachten op haar geliefde. 
Weer een rustdag genomen want het was weer heel warm. De volgende dag 
was Dokkum en Leeuwarden aan de beurt. Was 120 km rijden. We zijn eerst 
met de auto naar Sint Annaparochie gereden en daar gestart. Richting 
Dokkum! De moeite waard om daar geweest te zijn. Via Bartlehiem, het 
bekende bruggetje, naar Leeuwarden. Het waren 2 geweldige vakantie 
weken en heel veel gezien van Friesland. Een hele mooie provincie met als 
mooiste plaatsen Dokkum en Stavoren. 
Totaal 240 km gefietst en echt een aanrader!!!
Groetjes, Jo en Els van Zomeren

‘In ’t Wiel’... column

Tja… Waar gaan we het deze column eens over hebben… Enkele dagen na 
‘Oss’… Het meest verschrikkelijke ongeluk wat je maar kan bedenken is daar 
gebeurd… Ik heb er geen woorden voor… Zaken die in ‘Onze’ vereniging 
spelen… Men weet wat ik bedoel en wie… Ze gaan er geweldig mee om… 
Sterk zijn. Daar begint het mee op weg naar de toekomst… Sterkte…
Het fietsseizoen zit er bijna op… Het vliegt echt voorbij en voor je het weet 
is het December. Met de vereniging gaat het goed. Veel leden, veel plezier 
en heel veel kilometers. Goede opkomst en zeg nou eerlijk. Het was toch 
ook een fantastische zomer? Iedereen zal ervan genoten hebben maar veel 
mensen zullen het vervloekt hebben. Een hittegolf van enkele weken is iets 
uitzonderlijks. 
U kunt zich op geven voor de feestmiddag van onze vereniging. Een mailtje 
naar Richaar en het is voor de bakker. De uitnodiging zit in uw postvak. 
Het belooft een hele gezellige middag te worden met veel genot! Zowel voor 
de sportieve mens als voor de Bourgondiërs onder ons. Dat belooft wat!!!
De volgende editie van de Vielosopé zal in de loop van December uitkomen. 
Waarschijnlijk zal die editie minder groot zijn dan deze. Ik ben jullie erg 
dankbaar voor jullie kopij! Helemaal top.. Leuke stukjes en mooie foto’s zijn 
ingezonden en zo laten we zien hoe wij als vereniging zijn… Sterk!!!

Tot snel, Jeroen

Trimmer Danny Schot wordt 
opnieuw vader.


