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Beste Leden van de TTC de Liefhebbers,

Rabo-actie is reeds gestart. Stem op onze Club. 
Laatste rit 20 oktober. Feestmiddag 27 oktober!!!
Wilt u iets geplaatst hebben in de Vielosopé? Stuur het naar Wilt u iets geplaatst hebben in de Vielosopé? Stuur het naar 
de redactie!

Voor u is verschenen Vielosopé nr. 23. De 3e editie Voor u is verschenen Vielosopé nr. 23. De 3e editie 
van 2019. Het seizoen nadert zijn einde. Het vallen van van 2019. Het seizoen nadert zijn einde. Het vallen van 
het blad is reeds begonnen en de Clubkampioenen het blad is reeds begonnen en de Clubkampioenen 
zijn bijna bekend!!!zijn bijna bekend!!!
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Inhoud:
• Bestuurs- Ledeninformatie
• Verjaardagen
• Een dag uit het leven van
• Dagtocht 14 juli 2019
• Tourcommissie planning
• Recreantenweekend 4 augustus
• Vakantiefoto’s
• Smoelenpagina
• Column ‘in ‘t Wiel’

Verjaardagen TTC de Liefhebbers Verjaardagen TTC de Liefhebbers 

September - Oktober - November - September - Oktober - November - 

December

(Uit ledenlijst 1/2019)

Bets van Loenhout 1-9

Piet Luijnenburg 4-9

Riet Bogaart 7-9

Alwin Don 15-9

Jo Hectors 22-9

Nel van Loon  15-10

Piet Luijsterburg 25-10

Richard Kuijlen 12-11

Jose Kruf 18-11

Marianne Hagenaars – Maas 19-11

Piet Brocatus 20-11

Barbara van Dorp 30-11

Piet Slokkers 2-12Piet Slokkers 2-12

Leen Verstraten – Timmermans 11-12

Albert Hagenaars 18-12
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Op naar de jaarlijkse Fiets-Feest-Middag!

Bij deze ben ik uitgenodigd, om een stukje te 
schrijven, over onze jaarlijkse afsluiting van ons Fiets-
seizoen 2019. Iets waar ik me al verschillende jaren, 
samen met Club-lid Piet Brocatus voor inzet.
Piet is de man, die hier een mooie middag van maakt 
en ik probeer zijn rechterhand te zijn. Samen begin-
nen we eind augustus, al een beetje te denken, wat 
we er dit jaar weer van kunnen maken. 
We zijn het niet altijd eens samen, maar dat maakt 
het net zo leuk, om de tocht uit te zetten. We zijn aan 
elkaar gewaagd en als team lukt de samenwerking 
vaak aardig.

Twee jaar geleden, kon de fietstocht niet door gaan, 
vanwege de Weergoden!
Door snel om te schakelen, hadden we toch wat 
binnen activiteiten, maar dat blijft altijd een optie. 
Fietsend afsluiten blijft toch het mooiste!
Hopelijk dat de Goden dit jaar,wel rekening met ons 
willen houden!

We fietsen de tocht verschillende keren, voor de 
exacte datum, want tot de laatste dag ,kan er nog 
verandering in zitten. Zo staat er een verkeersbord, 
enkele dagen later is het weg?
Zo hebben we een reclamebord waar we iets mee 
willen doen, enkele dagen later weg? Dan weer een 
Boer, die van zijn weg een gladde kleibaan maakt, 
maar goed, ook daar hebben we een vriend aan over 
gehouden! Ook dat is goed gekomen. Als je iets 
organiseert, wil je ook wel hebben dat het allemaal 
klopt. Toen we voor de eerste keer, de feestmiddag 
organiseerden, waren we echt in afwachting, wat de 
leden ervan zou vinden, en hoe of de opkomst en 
reacties zouden zijn. Ook dit is met de jaren alleen 
maar gegroeid wat voor Piet en mij ook leuk is. 
We zien het als waardering, voor de uren, die we 
eraan besteden. De meeste clubleden onder ons, 
hebben alleen maar positieve en leuke opmerkingen 
hierover.

En nu zijn jullie benieuwd, wat we dit jaar gaan 
doen he…?? Nou dat ga ik lekker niet vertellen, wel 
dat we Piet zijn idee, zeker niet gaan doen! Zijn idee 
was uit gaan eten, bij Hotel de Draak, met alle leden! 
Geld zat! Goed dat ik erbij was, ik moet Piet vaak 
corrigeren, maar goed, meestal loopt het goed af. 
Na wat tegenpruttelen, zag hij gelukkig toch in, dat 

Een dag uit het leven van.... Toos Tunders

ik wel gelijk had, pppffff. Ik ga Piet ook steeds beter 
kennen. Handleidingen en gebruiksaanwijzingen, 
doen wonderen. (Zo was het ook op mijn werk, een 
dag een cactus, dan weer een orchidee)

Wel kunnen we jullie vertellen, dat het weer een 
gezellige aangename middag gaat worden. 
Een fietstocht weer erg leuk in elkaar gezet, want 
ook wij krijgen meer ervaring daarin! Kom dus op 
27 oktober 12.30 uur naar Cafeeke de Beek en laat 
het gewoon over je heen komen. Na de fietstocht is 
daar weer een gezellig samenzijn, enz, enz.

Als jullie dan voor het mooie weer zorgen doen 
Piet en ik ons best, over de rest!

Toos Tunders.

De volgende ‘Dag uit het Leven van’ mag 
geschreven worden door Marianne Hagenaars!

Op naar de jaarlijkse Fiets-Feest-Middag!

Bij deze ben ik uitgenodigd, om een stukje te 
schrijven, over onze jaarlijkse afsluiting van ons Fiets-
seizoen 2019. Iets waar ik me al verschillende jaren, 
samen met Club-lid Piet Brocatus voor inzet.
Piet is de man, die hier een mooie middag van maakt 
en ik probeer zijn rechterhand te zijn. Samen begin-
nen we eind augustus, al een beetje te denken, wat 
we er dit jaar weer van kunnen maken. 
We zijn het niet altijd eens samen, maar dat maakt 
het net zo leuk, om de tocht uit te zetten. We zijn aan 
elkaar gewaagd en als team lukt de samenwerking 

Een dag uit het leven van.... Toos Tunders
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Op zondag 14 juli 2019 was het weer zover dat de 
jaarlijkse dagtocht van TTC de Liefhebbers werd ver-
reden. Drieëntwintig leden hadden zich voor de tocht 
aangemeld. Voor de na afloop van de tocht te houden 
BBQ hadden zich achtentwintig leden aangemeld.

Richard en Albert hadden al veel veldwerk gedaan en 
de voorlopige route op papier gezet.
Op vrijdag 31 mei 2019 is de route voorgereden door 
het team dat dit alweer een aantal jaren doet. 
Dit groepje bestaat uit 8 leden van de fietsclub 
(vier koppels) die er jaarlijks een heel gezellige dag 
van maken en hier en daar wat knelpunten oplossen.

Op zondag 14 juli 2019 vertrokken de fietsers stipt 
9.00 uur richting de eerste koffiestop, welke voorzien 
was in Oud-Gastel bij Onder de Toren. U raadt het al 
onder de kerktoren van de H. Laurentiuskerk van 
Oud-Gastel. In de Halsterse krant was abusievelijk 
vermeld Oudenbosch. Jammer want nu haakten Piet 
en Angeline af bij het Gastels Sfeer omdat ze dachten 
dat we naar Oudenbosch zouden rijden voor de eerste 
koffiestop. Sorry Piet en Angeline. Het weer was 
wisselend. Een paar keer werden onze fraaie paars 
witte jasjes bedekt door regenkleding. Maar ja, we 
leven in Nederland hé. Na het Vagevuur en de Hemel 
naar de Lagemetenweg en via Moerstraten en 
Kruisland naar Oud-Gastel. De koffie smaakte voortref-
felijk. Intussen was Piet Slokkers ook gearriveerd op 
het koffieadres. Piet mag even van de doctoren niet 
fietsen maar koffiedrinken mag hij wel en hij kan 
ons eigenlijk niet missen. Hoe dan ook Piet werd 
hartelijk welkom geheten.

Na de koffiestop werd de route voortgezet via 
Oudenbosch en het West-Brabantse kleigebied naar 
Zevenbergen waar we omstreeks 12.30 uur aankwa-

Dagtocht 14 juli 2019

men voor de lunch bij Gasterij de Engel. Een prachtig 
etablissement aan de Markt. We hadden er toen 
bijna 40 kilometer opzitten. Ieder kon zijn eigen 
lunch bestellen en toen ik de bestellingen zo eens 
goed bekeken had kwam ik voor mezelf tot de 
conclusie dat er voldoende calorieën werden 
ingenomen om de terugtocht naar Halsteren zonder 
hongerklop te kunnen volbrengen.

Om 14.00 uur werd onze route weer vervolgd en is 
door Noordhoek, Stampersgat en Steenbergen naar 
Halsteren gefietst. Een prachtig gebied en mooie 
fietspaden. Onderweg is besloten om geen koffie-
stop te houden, maar rechtstreeks door te fietsen 
naar de Klaverblokken in de tuin van Lucy en Ariaan 
waar we om 16.30 uur arriveerden. 
We werden door cameraploegen verwelkomd en 
door leden die niet meegefietst hadden maar wel 
ingeschreven hadden voor de BBQ.
Heel fijn dat Ad van de Aarssen en Piet Slokkers 
ook aanwezig waren bij de barbecue.
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Volgens de teller van de schrijver van dit verslag heb-
ben we 80 kilometer afgelegd aan een gemiddelde 
snelheid van 17,5 kilometer per uur. Gelukkig geen 
valpartijen of pech. Eén valpartijtje in de tuin toen één 
van de poten van een stoel in een door mollen vak-
kundig aangelegde ‘sinkhole’ verdween en een lid van 
de Liefhebbers werd er fijntjes op gewezen dat hij echt 
wel spelletjes met zijn lieftallige echtgenote moest 
doen.

Iedereen werd voorzien van drankjes en om 17.30 
uur openden Lucy en Ariaan de barbecue. Ook dit jaar 
hoefden de leden van TTC de Liefhebbers niet zelf te 
bakken en braden. Dat zou Maarten Verswijveren 
regelen. Nou dat heeft hij weer prima weer gedaan. 
Een en al lof voor hem.
Pieter en Adje Thijssen hadden weer een schitterend 
lied gemaakt dat door iedereen uit volle borst werd 
meegezongen. Er werd nog veel nagekaart en 
gelachen. Al met al is het weer een zeer geslaagde 
dag geworden. Omstreeks 21.30 uur gingen de laatste 
fietsers huiswaarts.

Ariaan Nefs.

Ride of the Roses
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Programma Toercommissie najaar 2019

08-9-2019 R:  Puts Meuleke route 45 km Puts Meuleke, Ossendrecht
 T: Zeeland route 100 km Wendy’s Zeelandbrug (Vertr. 08.30)

15-9-2019 R: De 8 van de Klad 40 km  Gasterij de Kladde, Lepelstraat
 T: Woensdrechtse route 80 km Non Plus Ultra, Woensdrecht

21-9-2019 T:  Amstel Gold Race 79 km Alles in overleg

22-9-2019 R: Dinteloordse Polder route 45 km Beneden Sas, Akkermans
 T:  Zandvliet route 80 km De Volle Ton, Zandvliet

29-9-2019 R: Verrassingstocht ?? km Org. Jan Suijkerbuijk
 T: Verrassingstocht ?? km Org. Jan Suijkerbuijk

06-10-2019 R: Herelse route 35 km De Hazelaar, Heerle
 T: Bruggen route 60 km Cafeeke de Beek

13-10-2019 R: Brabantse Wal route 35 km Non Plus Ultra, Woensdrecht
 T: Brabantse Wal route 50 km Cafeeke de Beek

20-10-2019 R: Sluitingsrit 30 km Cafeeke de Beek
 T:  Sluitingsrit 40 km Cafeeke de Beek

Alle fietsroutes en tochten starten om 09.00 uur vanaf Cafeeke de Beek!

Evenals voorgaande jaren heeft onze reisleider Theo de 
Groot het weekend weer grondig voorbereid. 
We waren dit jaar met 17 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 2 augustus 2019

Het vertrek was gepland om 9.00 uur. Iedereen was op 
tijd aanwezig. Riet Bogaard was met de auto en fiets 
gekomen maar nu was ze haar huissleutel niet kwijt. 
Het weer was prima om te fietsen en de vooruitzichten 
waren wind mee, maar ook kans op een stevige bui. 
We werden uitgezwaaid door onze vicevoorzitter 
Jan Suijkerbuijk, Jolanda van cafeeke de Beek en Jo en 
Piet Slokkers die helaas genoeg niet mee konden 
fietsen. Enkele van ons begonnen de dag met een 
heerlijk bakje koffie, beschikbaar gesteld door Jolanda.
Van Theo zijn we gewend dat hij van te voren niet veel 

Recreantenweekend TTC de Liefhebbers naar Tilburg 
2, 3 en 4 augustus 2019.

prijs geeft wat ons te wachten staat in het weekend, 
maar we kennen hem inmiddels vrij goed en hebben 
het volste vertrouwen dat het goed komt. 
Dus vol goede moed bestegen we onze stalen 
rossen en reden via Vrederust en de Zoom, Wouwse 
Plantage naar Nispen alwaar we werden verrast met 
een heerlijk worstenbroodje. Na deze versnapering 
naar Zundert waar we bij de Proeftijd, voorheen de 
Roskam, onze eerste koffiestop hadden. Uiteraard een 
welkome onderbreking. De weg werd vervolgd naar 
Baarle Hertog, waar we bij het Smokkelbroodje onze 
lunch gebruikten. We hebben wel een paar keer ons 
regenjasje aan moeten doen en moeten schuilen in 
de Buijsse Heide.

We vervolgden onze route langs het Bels Lijntje tot 
bijna in Tilburg. Hier werd wel duidelijk wat voor 
schade de eikenprocessierups aan de eiken heeft 
aangericht. Elke eik is aangetast en er staan daar 
heel veel eiken. We kwamen omstreeks 16.30 uur 



De Vielosopè oktober 2019, nummer 23 6

– na heel wat omzwervingen door zuid Tilburg - aan 
bij het Bastion Hotel, waar we twee nachten zouden 
logeren. Theo had de kamers al geregeld en de 
koffers bij de receptie gestald. De fietsen konden 
buiten onder een overkapping staan met camera-
bewaking. Theo bond met een lange staaldraad de 
fietsen aan elkaar, dus dat was ook weer goed gere-
geld. Schrijver van dit verslag was wat moe en ging 
even op zijn bed liggen en was prompt een uur onder 
zeil. Zo miste hij en Lucy wel een paar goudgele 
rakkers. Maar je kunt niet alles hebben he. Albert 
was intussen met auto en fiets ook gearriveerd. 
We waren dus compleet.

We zouden om 20.00 uur gaan dineren en iedereen 
was keurig op tijd beneden om naar restaurant Rodeo 
te gaan. Drie man gingen met de taxi en de rest te 
voet. Het was ongeveer 20 minuten wandelen. 
We konden bestellen wat we wilden, dus dat werd 
een zeer gevarieerde tafeldekking. Maar wel heel 
lekker. Vooral de spareribs waren fantastisch en veel. 
Pieter had desondanks een extra portie genomen en 
heeft enorm genoten. Er is nog wat thee over tafel en 
kleding gevloeid (gelukkig geen tomatensoep). Zoals 
de laatste jaren gebruikelijk hadden Adje en Pieter 
weer een fantastisch liedje gemaakt en dat wilden we 
graag zingen, maar dat werd door het management 
van Rodeo niet zo op prijs gesteld. Dat moesten we 
dan maar een ander keertje doen.
Na het afrekenen terug naar het hotel. Sommigen 
met de taxi en anderen te voet. Onderweg kwamen 
we nog langs een kroeg waar door ongeveer de helft 
nog een paar afzakkertjes werden genomen. 
Zo omstreeks 24.00 uur was iedereen weer thuis en 
werd – op een enkeling na – genoten van een 
welverdiende nachtrust.

Van onze reisleider hadden we opdracht gekregen 
om, 8.15 uur aan het ontbijt te zijn. Kort samengevat 
dag 1: Een fantastische fietsdag. Een afstand van 
80 kilometer fietsen en 5 kilometer wandelen. 
Goed bezig geweest.

Zaterdag 3 augustus 2019.

Het is inmiddels traditie dat een aantal dames van 
onze club, de bikkels onder ons , voor het ontbijt een 
flinke wandeling gaan maken. Ook dit weekend is 
deze traditie voortgezet. Het was nu heel rustig op de 
Heuvel. Stipt 8.15 uur waren we allen aanwezig om 
een stevig ontbijt tot ons te nemen. Het ontbijt was 
prima. Gebakken spek en eieren, gekookte eieren, 
lekker brood met prima beleg, koffie, thee, melk 
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. We gingen de 
zuidelijke La Trappe route rijden. De afstand bedroeg 
55 kilometer. Theo voorzag ons van drinken, een 
banaan en een appeltje. Dus vol goede moed vertrok-
ken we richting La Trappe. Het was een heel mooie 
route door de natuur en schilderachtige plaatsjes. 
Theo en Albert fietsten deze dag ook mee.

Na - voor een paar fietsers - een sanitaire stop in de 
bosjes bij Riel reden we richting Diessen waar we bij 
eetcafé Kerkzicht onze eerste koffiestop hadden. Het 
valt me op dat elk plaatsje daar richting Oost-Brabant 
grote eetcafés met mooie terrassen hebben. 
Dan hebben wij in West-Brabant niet zoveel van die 
gelegenheden. Na de koffie fietsten we langs het 
kanaal richting La Trappe. Ariaan kwam nogal wat 
bekenden tegen, die hij dan hartelijk begroette met: 
‘Hé Jan, Hé Kees, Hé Piet en Hé Marie’, en deze 
mensen dan in het ongewisse latend wie die dan wel 
tegengekomen waren. Toch kwamen we echt Jan en 
Joke van de Bergh tegen, een broer en zus van Jo en 
Piet Slokkers. Om 13.30 uur waren we op het lunch-
adres bij het kloosters van de paters in Berkel-
Enschot, die heerlijke trappistenbier brouwen. 
Zo’n trappistje ging er samen met een heerlijke lunch 
wel in. Bij de Mariakapel werden kaarsjes opgestoken 
en nog een weesgegroetje in het Frans gebeden. 
Ook hier ging het zingen van het liedje van Pieter en 
Adje, niet door. Volgende keer toch maar een 
Marialiedje meenemen. Om 15.00 uur vertrokken we 
richting hotel na nog een rondje Beekse Bergen te 
hebben gedaan. Om 16.30 uur arriveerden we in het 
hotel. We hadden precies 55 kilometer afgelegd. Weer 
een versnapering en na het lied van Pieter en Adje, 
dat we in de hal van het hotel wel mochten zingen, 
op naar het Zusje waar reisleider Theo om 19.00 uur 
gereserveerd had. Jullie kennen waarschijnlijk de 
formule van het zusje. Voor ieder wat wils. Op het 
einde van de avond ging het met het verstrekken van 
de kaarten wat langzamer, maar het kwam allemaal 
goed. Regelmatig werd ook via collega’s besteld. 
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Lees het verslag verder op 
de volgende pagina.
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Foto’s Recreantenweekend TTC de Liefhebbers naar Tilburg 2, 3 en 4 augustus 2019.
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Het was een geweldig leuke avond. Om 22.30 uur, 
na heerlijk gegeten te hebben, zijn we naar het hotel 
gegaan, een paar leden gingen nog even de kroeg in. 
Onderweg liet iemand een scheetje wat Richaar de 
vraag deed stellen waarom een scheet stinkt. 
Het antwoord is dan kunnen de doven er ook van 
genieten. De meesten onder ons zijn direct – of na 
een afzakkertje – naar hun kamer gegaan. Een bijzon-
dere ervaring maakten Liza en Dinie mee met de taxi. 
(zie onderaan de pagina) De volgende morgen moes-
ten we weer om 7.45 uur aantreden voor het ontbijt. 
Ook dag twee is een geweldige dag geweest.

Zondag 4 augustus 2019.

Na het ontbijt, dat we ons weer goed lieten smaken, 
het afrekenen van het verteer, het inleveren van de 
sleutels, de koffers in de bus van Theo en een laatste 
controle van onze fietsen vertrokken we huiswaarts. 
We reden van Tilburg - via de oude rijksweg van 
Tilburg naar Breda - naar Dorst voor de eerste 
koffiestop bij Dorpszicht, waar we onze dorst konden 
lessen. Het was toen iets over half elf. Je leest soms 
weleens dat omwonenden last hebben van klokgelui 
‘s nachts. Ik kan me nu daar wel iets bij voorstellen 
want de koster van de zeer nabij gelegen kerk ging 
vanaf kwart voor elf tot elf uur zijn klokkenspel laten 
luiden. We konden elkaar niet verstaan. Maar het 
werkte wel, want voor Halsterse begrippen zag ik best 
veel kerkgangers naar de kerk gaan. Na de 
koffie, dwars door Breda langs de Singels naar Etten- 
Leur en via Hoeven naar Restaurant de Cockpit in 

Bosschenhoofd. Jopie en Piet Slokkers zorgden voor 
een geweldige verrassing om daar aanwezig te 
zijn om samen met ons te lunchen en de laatste 
25 kilometer af te leggen. Chapeau Piet en Jo! 
Via Roosendaal en Wouw naar Cafeeke de Beek waar 
we om 16.05 uur arriveerden. We werden welkom 
geheten door Jan en Lian Suijkerbuijk en Jolanda, die 
nog voor een hapje had gezorgd.

Bij ons clubhuis namen we een afzakkertje (sommi-
gen 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 Liefheb-
bers Fietsweekend 2019 Tilburg. Onderweg is met de 
pet rondgegaan voor Theo.
Ariaan sprak namens de deelnemers aan dit weer 
mooie recreantenweekend 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. Het lied van Pieter en Adje werd 
uit volle borst gezongen, gevolgd door het inmiddels 
evergreen geworden ‘Theo Bedankt.’

In totaal is 205 (vorig jaar 221) kilometer afgelegd. 
De gemiddelde snelheid bedroeg 16.8 (vorig jaar 
16.6) kilometer per uur en de hoogste snelheid bij 
schrijver van dit verslag 26.9 (vorig jaar 28.8) 
kilometer.

Ariaan Nefs

Een taxichauffeur haalde Dinie en Liza op om naar het 
centrum van Tilburg te gaan om bij het Zusje lekker 
te gaan eten, overigens samen met de overige leden 
van TTC de Liefhebbers die de afstand per voet over-
brugden. Dezelfde chauffeur haalde hen ook ‘s avonds 
weer op. Bij het uitstappen vertelde hij aan de dames 
dat ze in een echte Tesla hadden meegereden. 
Dat vonden Dinie en Lisa geweldig en ze wilden dan 
ook heel graag op de foto met die auto, maar ook 
met de chauffeur erbij. 

Dinie en Liza waren nogal zot en de chauffeur dacht te 
maken te hebben met twee dronken belegen pubers. 
Ze rolden de auto telkens weer in bij het uitstappen 
en haalden met de slappe lach de receptionist van 
het hotel om, een mooie foto te maken. Het resultaat 
zien jullie hier. De andere dag zette de chauffeur de 

foto op facebook met de opmerking dat hij nog nooit 
zulke leuke jonge bejaarden in zijn Tesla had gehad.
Dinie en Lisa

De avonturen van Liza en Dinie met een taxichauffeur.
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Vakantiefoto’s 2019

  Jeroen van Zomeren, Begur Catalonië

  Nel van Loon, Canada

  Piet Brocatus
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Vakantiefoto’s 2019

  Jeroen van Zomeren, Emporia, Lescala

  Theo de Groot, Kroatië ▼

  Jeroen van Zomeren, Sagrada, Barcelona
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Vakantiefoto’s 2019

  Johan Rolfers

  Theo de Groot, Kroatië ▼
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Het is de bedoeling dat wij deze pagina de volgende Vielosopé’s gaan 
aanvullen met meer ‘gekke smoelen’ van onze vereniging. 
Om elkaar een beetje ‘beter’ te leren kennen met naam en gezicht.
Stuur dus een leuk gezicht in van jezelf naar de redactie. 
Mag van alles zijn. Leuk om te bewaren.

Smoelen pagina

 Dinie Hartog

 Lucy Nefs 

   ??

  Eddy Hage

   Richaar Kuijlen

   ??

  Lia de Groot
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De Herfst is officieel begonnen. De bladeren gaan De Herfst is officieel begonnen. De bladeren gaan 
vallen en de laatste ritten van de toercommissie vallen en de laatste ritten van de toercommissie 
staan op de planning. Als ik voor onze ‘groep’ mag staan op de planning. Als ik voor onze ‘groep’ mag 
spreken, de Trimmers. Wederom een goed fiets-spreken, de Trimmers. Wederom een goed fiets-
seizoen mogen rijden. Nieuwe leden mogen seizoen mogen rijden. Nieuwe leden mogen 
verwelkomen en het is een hele leuke groep 
geworden. Een mengelmoes van verschillende 
mensen. Leuke mensen. De opkomst is geweldig 
te noemen en er is altijd sfeer onderweg of waar 
we ook zijn. Dit is tekenend voor de TTC en op deze 
manier ziet de toekomst er goed uit.

Het seizoen 2019 is toch een seizoen welke goed 
verlopen is. Natuurlijk gebeuren er zaken die je 
liever niet wilt zien. Mensen krijgen gezondheids-
problemen, iedereen gaat daar op zijn of haar 

manier mee om. De leden zijn er voor elkaar, 
steunen elkaar en helpen waar het kan. 
En zo voelt iedereen zich ‘Thuis’ bij de 
Liefhebbers.
Nog een paar weken en dan zit het fietsseizoen 
er al weer op. We sluiten af met een gezellige 
middag bij Cafeeke de Beek. Deze middag zal 
weer georganiseerd worden door Piet Brocatus 
en Toos Tunders. Gezelligheid gegarandeerd en 
vervolgens gaan we weer wandelen met een 
flinke groep of met een paar man mountainbiken. 
Heerlijke frisse lucht opsnuiven. Maar eerst nog 
een paar weken op de weg.

Met vriendelijke groet,
Jeroen


