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Beste Leden van de TTC de Liefhebbers,

Voor u is verschenen Vielosopé nr. 29. 
De eerste van 2021!
Helaas “mogen” we niet in een groep de weg op. 
Wij zullen dit respecteren.

Bestuurs- Ledeninformatie TTC de Liefhebbers

• Ad van der Aarsen is na een lang ziekbed overleden. 
  Dat hij zijn rust mag vinden…
• Jubilarissen en Clubkampioenen 2020 worden later gehuldigd!
• Helaas zijn onze ritten voorlopig uitgesteld. 
• Bestuur volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus!
• We houden ons ten alle tijden aan de regels van het RIVM!
• Zorg dat u een goede fietshelm heeft!!! 
  Alle leden zijn verplicht deze te dragen tijden de ritten.Verjaardagen TTC de Liefhebbers 

APRIL-MEI-JUNI-JULI 2021

(Uit ledenlijst 1/2021)
Riet van Schilt 8-4

Peter van der Ent 8-4

Danny Schot 20-4

Toon Moerland 7-5

Dinie Hartog 9-5

Martin van Loon 10-5

Lea Nuijten 18-5

Arie Smaling 27-5

Angelien van Loon 28-5

Jeroen van Zomeren 30-5

Lau Kruf 2-6

Els Aarden 5-6

Jan Suijkerbuijk 7-6

Toos Tunders 9-6

Peter Leiendecker 17-6

Ad Timmermans 26-6

Gerda Klaassen 1-7

Mia Mertens 17-7

Jo Slokkers 17-7

Liza van Merode 22-7



 Wij missen je stem
 Wij missen je lach
 Wij missen alles...
 Van elke mooie dag
 Wij missen het simpele
 ‘even’ samen zijn
 Wij missen je gewoon
 en missen doet pijn!

Verdrietig geven wij kennis dat na een heftige strijd
van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, opa, broer en vriend

Ad van den Aarssen
weduwnaar van

Jeanet Boshouwers

in de leeftijd van 74 jaar.

 Wim en Laura
   Carlo

 Annie de Graaf-van den Aarssen

 Verdere familie en vrienden

Ossendrecht, 10 februari 2021

Correspondentieadres:
Wim van den Aarssen
Wintertaling 4
4617 KD Bergen op Zoom 
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Hallo, mijn naam is Johan Rolfers ik ben 48 jaar en 
woon in Halsteren. Ik ben een geboren Drent, maar 
woon nu al zo’n 25 jaar in deze regio. 
Ik ben getrouwd met Imelda en heb 2 dochters 
(Lieke van 16 en Evi van 14).

Ik werk in de ICT als Service Manger bij Sogeti 
Nederland BV. Helaas zit ik nu al een jaar thuis. 
Normaal kom ik veel bij verschillende klanten 
waarvoor wij IT projecten uitvoeren en ik ben hierin 
de schakel tussen de klant en onze IT-ers. In deze 
tijden is het erg druk. Wij bieden bij Sogeti een 
complete werkplekoplossing voor bedrijven die ook 
perfect gebruikt kan worden voor thuiswerken! 
Hoe ziet een dag uit mijn leven er dan uit? 
Eigenlijk zit ik van 8 tot 4 in teams meetings! 
In normale tijden ben ik meer onderweg en reis ik 
heen en weer tussen klanten en de plekken waar 
onze IT-ers zitten en kom ik bij potentiële klanten 
om te kijken of wij ze kunnen helpen.

In de vrije tijd die ik nog over heb, naast werk en 
thuis, mag ik graag naar buiten gaan. Ik loop hard 
maar ik fiets ook graag een stukje. In de winter doe 
ik dat op de MTB. Dit doe ik al vele jaren en ken 
de bossen in de omgeving dus redelijk goed. In de 
wintermaanden kun je mij op zondagochtend dan 
ook altijd in de bossen vinden voor een tochtje van 
50/70 kilometer op mijn Trek Excalibur! Enkele jaren 
geleden heb ik ook een racefiets aan de collectie 
toegevoegd.

Ik ben nu voor het 2e jaar lid van TTC de Liefhebbers 
en heb al een aantal mooie tochten mogen maken. 
De tochten waar ik de beste herinneringen aan heb 
zijn de Koos Moerenhout classic en de Zeelandbrug 
route (beide in 2019).
 
Met vriendelijke groet, kind regards,
Johan Rolfers.

Een dag uit het leven van Johan Rolfers!

De redactie vraagt Els van Zomeren een stukje te 
schrijven… en een paar fotootjes mee te sturen voor 
“een Dag uit het Leven van”… (editie juli 2021)
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Clublokaal Café-Zaal Tivoli, Halsteren

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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‘In ’t Wiel’... column

En dan was 2020 bijna weer voorbij. Wat een jaar was 
dat. Hopende dat 2021 beter zou worden, beter zou 
starten. Nou. We zijn eind maart, begin april 2021 en er 
is nog niet veel veranderd. Niet veel beter geworden. 
Het coronavirus heeft de wereld nog in zijn macht. 
Iedereen heeft er mee te maken. Ook de Vereniging, alle 
leden en hun families. Wij mogen nog niet gaan fietsen 
in clubverband. Dat is “vervelend”. Gezondheid is, vind 
ik, belangrijker. Iedereen zou zich eraan moeten houden. 
Dat is lastig, zo niet heel moeilijk. Het duurt lang en het 
einde is nog niet in zicht. Oké. Er wordt gevaccineerd 
maar gaat dat alles op lossen? 
We hopen allemaal dat wij, de leden, binnenkort mogen 
gaan fietsen in clubverband. Dat we weer onder de 
mensen mogen komen. Iets dat we zeker missen in deze 
tijd. De toercommissie heeft zijn werk klaar dus wanneer 
we mogen, kunnen we op pad. Maar tot dat moment. 
Blijf gezond!

Jeroen van Zomeren
Redactie Vielosopé

Uitslag Bestuursverkiezing 2021

Opkomst 42 van de 56 leden hebben hun 
stem uitgebracht. (75%)

Uitslag: 
Jan Suijkerbuijk: 35 voor, 4 tegen en 3 blanco.
Jeroen van Zomeren: 41 voor, 1 blanco.
Ronald Bakker: 37 voor, 3 tegen, 2 blanco.

Kandidaten zijn met een ruime meerderheid 
gekozen en herkozen in het Bestuur van onze 
Vereniging. 

Ik ben Ronald Bakker vader van 3 kinds, ben 
50 jaar. Werkvoorbereider bij ASK-ROMEIN 
Staalbouw in Roosendaal.
Ik fiets voor het 2e jaar bij de liefhebbers en 
onlangs verkozen tot Algemeen Bestuurslid 
TTC de Liefhebbers.


