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T.C.G.- CLUBBLAD NR.1-2021
Onze adverteerders zijn:
NAN Profile - Grootebroek

Laan Sanitair - Grootebroek

Amarna Uitvaartbegeleiding – Stede Broec

Primera

IJgenweis - Streekbos

The Travel Club - Annemarie Wiering

Polytechniek BV – Venhuizen

Expert Movement - Hoogkarspel

Cornelisse Sportprijzen - Enkhuizen

WFO Netwerk Notarissen – GrootebroekEnkhuizen

De Luifel Verf en Wand - Grootebroek

Vertelman Tegelwerken - Hoogkarspel

De Welkomst - Onderdijk

Spar Schrama - Bovenkarspel

Garage Peerdeman - Grootebroek

SprintPrint - Hoorn

Dirk de Wit - Bovenkarspel

Keukenstudio De Streek - Hoogkarspel

Enkhuizer Bedstede - Grootebroek

Verkeersschool De Lange - Grootebroek

Enkhuizer Sportcentrum - Enkhuizen

Autobedrijf Kees Buis - Enkhuizen
FR Fietstechniek - Hem

Wij bedanken al onze adverteerders. Zonder hen kan dit blad niet verschijnen. Wij vragen U
dan ook om deze bedrijven niet te vergeten en te bezoeken.
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Uit de ganzenveer van uw voorzitter ontsproten.
Beste leden van Toerclub Grootebroek.
Over het afgelopen jaar is al heel veel gezegd en heel veel activiteiten zijn als gevolg van Covid-19
niet doorgegaan. Veel activiteiten waaraan we als vereniging een extra tintje geven, konden niet
doorgaan. Denk hierbij aan de Veilingtochten en de Snertrit, normaal gesproken met een lekkere
maaltijd na afloop. Geen feestavond en dus ook geen huldiging van de prijswinnaars.
Maar gelukkig heeft onze creatieve feestcommissie een mooi alternatief voor de feestavond
georganiseerd en ik denk dat ik niet voor mijn beurt spreek als ik zeg dat dit een geweldig initiatief
was. In dit clubblad wordt hier nog uitgebreid bij stil gestaan.
Leuke stukjes zijn er geschreven en foto’s van prijswinnaars
worden gepubliceerd.
Normaal gesproken worden tijdens de feestavond ook
jubilarissen gehuldigd. Voor de betrokken leden altijd een mooi
moment en een mooie penning van TCG is dan hun deel.
Willem Visser is in 1995 lid geworden van TCG en viert dus dit
jaar zijn 25 jarig lidmaatschap.
Willem, je bent door de feestcommissie al uitgebreid
gefeliciteerd, maar namens het bestuur wil ik je nogmaals
feliciteren.
In dit clubblad verder ok het jaarverslag van de secretaris.
Normaal gesproken wordt nu ook de uitnodiging voor de
algemene vergadering opgenomen in de januari editie van het
clubblad. Maar de jaarvergadering zal in januari 2021 zeker
nog niet door kunnen gaan. De agenda, notulen vorig jaar en de
andere stukken zullen daarom in een later stadium aan de leden
verstrekt worden. Mocht dit niet fysiek kunnen, dan is een online vergadering via Teams niet ondenkbaar. We houden u op
de hoogte.
Voor het komend jaar is nog niet duidelijk òf en wanneer we
weer in groepen mogen fietsen en welke activiteiten we wel en
niet kunnen organiseren. Dat trekt een zware wissel op de
vereniging. Veel solo fietsen, terwijl het samen-gevoel zo’n
sterk punt van onze vereniging is. Maar dat wij er ons als TCG
door heenslaan, dat staat voor mij vast.
Tenslotte wil ik alle leden een gezond, voorspoedig en sportief
2021 wensen.
Peter Kaagman
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Op zaterdagmiddag, 19 december had ik Ineke en Hans de Vries aan de telefoon. Zij waren heel
enthousiast, want Jacques Peerdeman was net aan de deur geweest om de bokaal voor Hans te
brengen maar tot hun verrassing had Jacques nog meer bij zich. Dus Ineke somde het allemaal op:
een Hoornse Broeder, een boeket tulpen en nog veel meer. Het drong nog niet tot mij door en ik nam
aan dat het een beloning was voor de behaalde kilometers.

Maar even later werd er bij mij aangebeld en
Bert Haring kwam naar boven met in zijn
handen mijn bokaal, het tinnen bordje met
120.000 km, de Hoornse Broeder, tulpen et
cetera. Ja zei Bert, het is een idee van de
feestcommissie. Gelukkig zitten wij in een
groep mensen, die het heel goed met elkaar
vinden. Juist omdat het verenigingsleven in dit
coronatijdperk bijna tot stilstand is gekomen en
vooral omdat de feestavond niet doorging,
hebben we dit bedacht. Oh ja, er moest ook
nog een foto worden gemaakt van het clublid.
Vervolgens kwam er op het WhatsApp-kanaal
het ene na het andere bericht van enthousiaste
clubleden, die werkelijk verrast waren. Zo was
er ook een foto van Bert, die door Diny van der
Peppel is gemaakt.
Als de foto te donker is, dan kun je die in een
betere kwaliteit in het clubblad op onze website
zien.
Ik krijg ook de indruk, dat de bezorging op
zondag is doorgegaan. Wat een inzet van die
commissieleden!
Ook op maandagmorgen, 21 december kwam ik
bij Het Streekhof Piet van der Horst tegen en
ook hij kon zijn lof niet onder stoelen of banken
steken. Met andere woorden: deze commissie
heeft een meesterzet gedaan! Alle hulde
daarvoor.
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Het zijn de woorden die de croupier met een zwierige armslag aan de roulettetafel uitspreekt. De
deelnemers kunnen dan niet meer inzetten. Letterlijk vertaald betekent de uitdrukking: Niets gaat
meer. Zo voel ik mij dan als mederedacteur van dit clubblad bij tijd en wijle ook. Wat moet je nu nog
schrijven? In maart 2020 kwam de hele boel vanwege corona tot stilstand. Er kwam een eind aan de
vrije toertochten en ook aan de vrije clubtochten. Cafés en restaurants gingen op slot. Aanvankelijk
gingen wij TCG-ers individueel fietsen. Daarom riep ik een ieder op om op het verste punt van je tocht
een foto van je fiets voor een plaatsnamenbord te maken. Immers het clubblad is een element van
verbinding en als we elkaar niet meer ontmoeten, dan kunnen we elkaar toch op een andere wijze op
de hoogte houden van de inspanningen op de fiets. Enkele TCG-ers hebben daarop gereageerd en hun
foto’s gedeeld. Enkele anderen stuurden met enige regelmaat ook hun bijdrage, bij de een is die zeer
humoristisch en een ander stuurt de belevenissen over bijvoorbeeld de alternatieve MH2D. Het bestuur
doet haar best om de club op gang te houden, maar met die corona zijn we toch mooi de sigaar. Wel
werd in de loop van het jaar de regels versoepeld. Van solofietsen of in groepjes van 2 personen op
1,5 meter afstand werd het regime verlicht door in grotere groepen te gaan rijden. Het leek
aanvankelijk beter te gaan. Helaas kwam er toch door de toename van het aantal besmettingen een
omslag. Op maandagavond, 14 december om 19:00 uur sprak de premier – Mark Rutte – via een
aantal Tv-zenders zijn “rien ne va plus” uit. Plotseling waren we terug bij af. We rijden weer solo of in
een groepje van twee.
Laten we hopen, dat het jaar 2021 een nieuwe, dus betere omslag brengt. We staan op het punt om
de bevolking te vaccineren en dat zal wel enige tijd in beslag nemen. Laten we hopen, dat de cafés en
restaurants weer open gaan. Dat is niet alleen goed voor ons, maar oh zo noodzakelijk voor het
voortbestaan van de horeca. We kunnen dan weer prachtige tochten maken en elkaar in vergadering
ontmoeten. Laten we hopen, dat het een heel mooi jaar wordt en daarom wens ik alle leden, met hun
partners een

fantastisch mooi sportief en gezond 2021
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Na een vraag van Ton, Hans heb jij misschien nog iets in de oude doos voor het clubblad met
eventueel een paar foto’s? Dacht ik al vrij snel aan de Kennemerduinentocht. Over “Het Kopje” naar
Bloemendaal aan Zee. Ik besloot om het niet uit de oude doos te halen. In plaats daarvan heb ik een
fietsvriend in IJmuiden gebeld met de vraag, wil je mee over Het Kopje naar Bloemendaal aan Zee om
enkele foto’s maken? Theo was direct enthousiast. Dan kan je gelijk mijn nieuwe fiets bekijken. Een
Pinarello Dogma en neem Ineke dan ook mee. Dan kunnen de dames samen een tochtje fietsen. En
dan gaan wij door de duinen via de Langeveldse Slag naar Noordwijk en terug langs De Zilk,
Vogelenzang en Aerdenhout naar IJmuiden.
Zaterdag 28 november was het zover. Een wat frisse dag, weinig wind en in de middag nog een
waterig zonnetje. Het maken van foto’s viel nog niet mee. Op Het Kopje staat geen enkel bord,
daarom gingen we terug naar de rotonde bij de
hockeyvelden. Midden op de rotonde was nog de beste plek.
Ook bij Bloemendaal aan Zee was het nog moeilijk om een
mooi punt te vinden. In de middenberm zo tussen de struiken
leek ons de beste optie. Verder was het prachtig fietsen door
de duinen, maar toch ook vrij druk met fietsers en
wandelaars. Toeval of niet, maar op de terugweg fietsten we
bij Driehuis-Westerveld de dames achter op. Anja had thuis
een pan lekkere bami klaar staan en tijdens en na het eten
hebben we nog enkele (sterke) fietsverhalen opgehaald.
Wat betreft de Kennemerduinentocht, deze heb ik in concept
in 1987 op papier gezet. (Mio en Garmin bestonden nog niet)
Daarna eerst zelf 2x proef gefietst. Vervolgens is de tocht
definitief gemaakt. Het toenmalige TCG-bestuur heeft de
tocht op de kalender geplaatst en heeft deze ook ingediend
bij de NTFU.
In mijn archief mappen kom ik tegen;
1e Kennemerduinentocht op 24 april 1988, 180 km.
Startplaats: DITO clubgebouw, Zesstedenweg 192
Grootebroek. Mooi weer, maar zeer koud. Vertrek 7.15 uur.
Terug circa 15.00 uur. De route van 180 km liep toen door
tot de Langeveldse Slag.
In 1990 is de route opgedeeld in twee afstanden. 150 km tot Bloemendaal aan Zee en een 200 km
met het keerpunt in Noordwijk.
Mijn laatste aantekeningen die ik heb zijn van de 150 km tocht op 20 augustus 2000.
Mooi weer, weinig wind (noord) mooie tocht. Lekker gefietst, met groep van 13 personen, waarvan 10
TCG-ers en 3 anderen. Vertrek 8.05 uur. Aankomst 15.00 uur.
Ik heb nog een papieren route van 15 aug. 2004 in mijn archief, maar
daar moeten wel enige wijzigingen in aangebracht worden. Bijvoorbeeld
bij: Zaanstad/Krommenie door tunneltjes.
En bij Driehuis/Westerveld een Busbaan en een nieuw fietspad.
Hans de Vries.
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Klassement kilometers 2020
De meeste kilometers zijn in 2020 gemaakt door Koos Klarenbeek.
Koos heeft aangegeven niet mee te doen voor de kilometerprijzen.
Toch is het een prestatie van hoog niveau. Wij feliciteren Koos dan ook van harte.
mannen

vrouwen

1

Koos Klarenbeek

20774

1

Nel Dop Burger

12795

2

Hans de Vries

13589

2

Agnes Vertelman

11674

3

Gijs Honing

13003

3

Greet Bakker

4

Harry van der Raad

12486

5

Pim Groen

12426

6

Ton Groot

10594

7

Peter Kaagman

10311

8

Jan Dop

9747

9

Theo Obdam

9669

10

Jelle van der Wal

6894

11

Jan van Lubek

6800

12

Nico Coers

5894

13

Albert van der Vliet

5527

14

Henk Bakker

4480

15

Ruud Kaag

4260

16

Johan Appelman

3820

17

Martien Vertelman

3768

18

Joep Boon

3554

19

Jos Hooiveld

2978

20

Simon Kok

2743

21

Robert Bult

2637

22

Loek Grooteman

781

23

Jack Peerdemann

742

24

Henry van Riesen

660

25

Jan Bakker

320

De jaarprijzen 2020
Mannen:
1e
2e
3e

Hans de Vries
Gijs Honing
Harry van der Raad

Vrouwen:
13589 km
13003 km
12486 km

Kilometerborden
Een 40.000 km bord voor Joep Boon
Een 80.000 km bord voor Pim Groen
Een 120.000 km bord voor Ton Groot.
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9050

1e
2e
3e

Nel Dop Burger
Agnes Vertelman
Greet Bakker

12795 km
11674 km
9050 km
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Beste leden,
Onderstaand vindt u het jaarverslag van het jaar 2020. Een verslag van een jaar wat compleet anders
is dan iedereen waar ook ter wereld had verwacht. Wie had het voor mogelijk gehouden dat de hele
wereld in de greep van een pandemie zou zijn. Een virus wat ons de komende maanden nog in een
houdgreep gaat houden en waarvan we totaal niet weten wat het ons gaat brengen.
Kunnen we in het nieuwe jaar weer samen fietsen in een groep van 12 personen? Kunnen we weer
mooie tochten en klassiekers rijden? Kunnen we nog samen een meerdaagse vakantie houden in
Nederland of daarbuiten? Vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden?
Wat is er dan zoals gebeurd dit jaar. Onderstaand het verslag van de dingen die we wel hebben
gedaan. Want ondanks de corona crisis hebben we toch mooie dingen kunnen doen, precies in de
periode dat er wat versoepeling was.
In het begin van het jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons clublid Kees Pronk. Op
veel te jonge leeftijd hebben we hem moeten verliezen. Een groot aantal leden hebben Kees de laatste
eer bewezen en de familie gecondoleerd. Kees leeft voort in onze fietsharten.
Vergaderingen:
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in het afgelopen jaar wederom 7 keer bij elkaar geweest. Uw bestuur is ook modern en
een aantal van deze vergaderingen zijn geheel corona proof via videoverbinding gehouden.
Ledenvergaderingen:
De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) was op 27 januari 2020. Totaal waren 27 leden
aanwezig waarvan 1 bestuurslid van de NTFU. Helaas hadden 16 leden zich afgemeld.
De coördinatieavond van 24 februari was redelijk bezocht. Alle ritten zijn doorgenomen en zoveel
mogelijk diensten en inschrijftaken zijn verdeel over de bereidwillige vrijwilligers. Helaas moesten we
deze avond beginnen met een vervelend bericht dat ons lid Kees Pronk uit Venhuizen is overleden. Het
valt ons alles zwaar zo een jong iemand uit ons midden te moeten verliezen.
Regiovergaderingen:
Er is één regiovergadering via Microsoft teams geweest.
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Ledenaantal:
Stand per 01-01-2021
Leden
Erelid(geen NTFU-lid)
Donateurs

93
1
8

Activiteiten:
Race
Ook dit jaar hadden we een groot aantal activiteiten op de toerkalender waarvan we bijna niets hebben
kunnen rijden. De meeste tochten zijn als gevolg van het corona virus niet door gegaan omdat we
deze niet mochten organiseren. Voor het nieuwe jaar staan er weer mooie activiteiten op de planning
en laten we hopen dat we deze nu wel mogen rijden…………
Natuurlijk werd er nog wel gereden maar dan in kleine groepen van 4 of in duo’s. Daarnaast zijn er
ook diverse leden die solo fietsen. Kort nadat ik het eerste deel van dit verslag heb “geschreven” zijn
we in Nederland in een strenge lock down gegaan. Solo fietsen is op dit moment de beste oplossing.
Meerdaagse buitenland
Het is een eentonig verslag maar ook de buitenland meerdaagse werd ons door de neus geboord. We
moeten wachten en hopen op een betere situatie in 2021
Meerdaagse binnenland Braamt
In de zomer hadden we een mooie opleving in Nederland en was er meer mogelijk. Zo hebben we een
mooie week mogen beleven in een mooie boerderij in Braamt. Op maandag 13 juli zijn we met een
select gezelschap opgestapt in Grootebroek voor een mooie tocht naar Braamt.
De routes waren uitgezet door Koos die helaas wegens ziekte niet mee kon rijden. Een prachtige tocht
van ongeveer 175 km. Van alles hebben we op de heenweg gezien. Aan beide zijden water op de dijk
naar Lelystad, de rechte wegen en grote akkers in de Polder naar Harderwijk, bosrijke gebieden op de
Veluwe richting Apeldoorn, mooie wegen langs de rivier richting Zutphen en mooie paden richting
Hengelo en Doetinchem. Vlak achter Doetinchem ligt het kleine plaatsje Braamt waar we verbleven in
een oude boerderij welke deels was omgebouwd om groepen zoals TCG een goed onderkomen te
bieden.
Ondanks een paar regenachtige dagen hebben we een prachtige week gehad met veel plezier en
mooie ritten. Een gebied om zeker nog eens te bezoeken en de ritten de we nu niet hebben kunnen
rijden toch nog eens te volbrengen.
MTB
Het MTB parcours is dit jaar tussen maart en oktober elke maand onderhouden. Dit gebeurt door de
MTB commissie.
Sterritten
Veel sterritten konden dit jaar niet doorgaan. Verder wordt de deelname aan dit fenomeen steeds
minder en zal het bestuur zich beraden over het voortbestaan.
Woensdagavondritten
Gedurende het jaar is gelukkig nog wel geregeld gereden op de woensdagavonden. Behalve de
reguliere avondritten hebben we dit jaar ook speciale trainingsavonden georganiseerd onder leiding
van Gert Jan Tool van SpinnrZ uit Enkhuizen.
Tweewekelijks hebben we met Gert Jan allerlei trainingsoefeningen gedaan. De trainingen zijn er niet
alleen op gericht een sterkere fietser te worden maar ook om meer controle over je fiets te krijgen.
Het waren combinaties van techniek en kracht met bochtentrainingen, noodstops, interval oefeningen,
waaierrijden, carrousel rijden en sprinten. Trainingen met veel variaties die door de deelnemers als
leuk en leerzaam zijn ervaren. Volgend seizoen willen we dit zeker proberen voort te zetten en we
zullen jullie daar zeker over informeren!!
Nico Dekker memorial
Ook deze activiteit is ons door het Coronavirus onmogelijk gemaakt.
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Winterwandelingen
Zoals elk jaar werden er afgelopen jaar winterwandelingen georganiseerd. Alleen die in januari is
doorgegaan.
Stede Broecse Fiets Vierdaagse
Deze is dit jaar afgelast i.v.m. Covid-19.
Jaarlijkse feestavond
Waar we eerst het idee hadden nog een feestavond te kunnen organiseren is ook deze geweldige
avond niet door gegaan. We moeten er helaas weer een jaartje op wachten. Wel heeft de
feestcommissie ons een geweldige verassing bezorgd. Alle leden kregen een heerlijke broeder,
chocolade en een mooie bos tulpen.
Clubbladen
Vanaf dit jaar is het clubblad grotendeels digitaal verspreid.
Waar we anders geregeld een beroep doen op onze vrijwilligers, was dat dit jaar “helaas” niet nodig.
Natuurlijk zijn er altijd vrijwilligers voor de club op pad, als clubbladbezorgers, commissie leden en
onderhoud. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. We hopen dat we met ingang van het nieuwe
seizoen weer een beroep op jullie mogen doen.
Het moge duidelijk zijn dat onze activiteiten niet gehouden kunnen worden zonder een flink aantal
vrijwilligers. Denk aan bardiensten, stempeldiensten, voorrijders, toercommissie, F4D commissie,
commissie feestavond, MTB commissie, onze koks, inschrijvers en organisatoren van de meerdaagsen,
redactie clubblad, bezorgers. Alles bij elkaar een hele klus, maar gelukkig dragen heel veel leden hun
steentje bij om het mogelijk te maken.
Maatschappelijke betrokkenheid
Het doel: Wekelijks gaat een lid van TCG naar het Gezinspaviljoen in Bovenkarspel om een ritje te
maken op de DUO fiets.
Deze activiteiten konden geen doorgang vinden door corona
Dank aan iedereen die het jaar voor onze vereniging mogelijk hebben gemaakt.
Namens het bestuur bedank ik nogmaals alle vrijwilligers van onze vereniging, maar ook de sponsoren
zoals de Welkomst en Profile Nan. Verder ook alle adverteerders in ons clubblad. Verder wil ik mijn
collega bestuursleden en alle commissieleden bedanken voor het vele werk dat zij ook dit jaar weer in
onze club hebben gestoken.
Communicatie binnen TCG
U kunt op de hoogte blijven van activiteiten, agenda en nieuwtjes via diverse kanalen. Natuurlijk ons
clubblad, maar ook de website, de nieuwsbrief en als je dat wilt via de fietsen app. Die wordt
bijgehouden door Cees Loots.
Met vriendelijke groet,
Jaap Vlam
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Na een aantal keren vergaderen was het dan zover op 19 december.
Om negen uur moesten we als feestcommissie aanwezig zijn bij Afra op de Beukenlaan. Iedereen
kreeg een aantal adressen toegewezen en kreeg hiervoor de benodigdheden (o.a. broeders en prijzen)
uitgedeeld. Voor we huiswaarts keerden om de pakketjes te maken, hielden we eerst nog een
proefronde. Gelukkig werd alles lekker bevonden en konden we ze met een gerust hart gaan uitdelen
aan onze leden. Na het maken van de pakketjes is een ieder de wijk ingegaan om de pakketten te
bezorgen, met de grote vraag: hoe zal het overkomen bij de leden?
We hebben hele leuke reacties ontvangen. Dat maakte het voorbereidende werk en de bezorging alles
meer dan waard. Er was zelfs iemand die, zonder het te weten, onze broeders zelf heeft
gemaakt/gebakken. Naast de broeders werden er ook nog diverse prijzen uitgereikt.
Hopelijk kunnen/mogen we als feestcommissie volgend jaar weer een normale feestavond houden. En
zo niet, dan steken we de koppen bij elkaar en bedenken we wel weer een leuk idee om jullie toch een
feestelijk uiteinde te kunnen bezorgen.
Wij wensen jullie allemaal een sportief 2021 en hopelijk kunnen we elkaar gauw weer ontmoeten
tijdens een fietstocht.
De feestcommissie (Jacques, Afra, Bert, Joep en Jos)

Natuurlijk is er niet van elk bezoek een foto gemaakt, maar de prijswinnaars kunt u vinden op deze en de
volgende pagina.

1e prijs

2 e prijs

Nel, Agnes en Greet, van harte gefeliciteerd met jullie prestatie.
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3e prijs
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Op deze bladzijde de prijswinnaars bij de mannen,
Hans de Vries, Gijs Honing en Harry van der Raad.
Mannen nogmaals gefeliciteerd met jullie prestatie.

Ook een foto van Ton Groot. Ton kwam dit jaar in
aanmerking voor een herinneringsbord. Hij is de
120.000 kilometer gepasseerd.
Ton van harte gefeliciteerd. Drie keer de aarde rond,
het is niet niks.
Ook Pim en Joep mochten een herinneringsbord
ontvangen.
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Onze jarigen
januari
1
3
6
6
7
13
13
16
20
21
25
28
28
30
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Rudy van der Meulen
Jelle van der Wal
Nico Homan
Martin Visser
Peter Laan
Klaas Smit
Willem Visser
Agnes Vertelman
Koos Klarenbeek
Jaap Vlam
Robert Bult
Gerard Baars
Henk Bakker
Ruud Kaag

februari
1
2
6
16
17
18
18
20
21
21
21
22
23

Jos Hooiveld
Karst Zomermaand
Ferry Hoogland
Greet Bakker
René Kok
Joep Boon
Bert Haring
Johan Laan
Fransisca Boon
Andrzej Kania
Frank Roosendaal
Annet Duijn
Albert van de Vliet

maart
4
6
6
9
9
15
17
23
23
24
25
28
29

Nel Dop Burger
Nico Coers
Jacques Ruijter
Peter Blom
Erwin Braak
George Edwards
Cees Duijn
Johan Appelman
Peter Kaagman
Amy van der Heijden
Ton Groot
Doede Deen
Hans Timmerman

Onlangs heeft Afra Klein besloten om haar
lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen. Als
vereniging nemen we hierdoor afscheid van één van
onze meest iconische leden. Een echt verenigingsmens
en vrijwilliger waar je altijd een beroep op kon doen.
Toch zal Afra als erelid verbonden blijven aan onze
vereniging. Het feit dat zij erelid is zegt genoeg over
haar inzet voor Toerclub Grootebroek. Natuurlijk
kennen we Afra van de Stede Broecse Fietsvierdaagse,
waar zij met Annet ieder jaar een week lang de
inschrijftafel bemande. Natuurlijk kennen we Afra als
lid van de feestcommissie. Haar connecties met de
Zouaven, waar Afra lid van verdienste is, kwam de
toerclub regelmatig goed uit. Afra regelde dan de
kantine voor onze feestavond. Samen met Siem en
haar kinderen bestierde zij dan ook nog de bediening.
Natuurlijk kennen we Afra van al die kleine momenten
dat zij een klusje voor de vereniging opknapte, het
regelen van de prijzen, bekers en herinneringsborden.
Het fietsen kwam er de laatste jaren niet meer zo erg
van, maar haar inzet had hier niet onder te lijden. We
kennen Afra ook als een beminnelijk mens, die altijd
wel een oor had voor problemen. Haar betrokkenheid
bij het wel en wee van onze leden is altijd groot
geweest.
Afra en ook Siem, hartelijk bedankt voor jullie inzet gedurende vele jaren.
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Ook om privé redenen heeft Henry besloten om zijn lidmaatschap op te zeggen. Henry bedankte
het bestuur en de overige leden voor de fijne tijd die ze samen hebben doorgebracht. Henry
was een gewaardeerd vrijwilliger bij onze vereniging én bij de NTFU als controleur van ritten.
Voor Henry is een fijn nieuw tijdperk aangebroken, want zijn aandacht gaat naar zijn vriendin in
Friesland.
We wensen Henry het allerbeste en bedanken hem voor zijn trouwe inzet.
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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
Toercommissie
Jack Peerdemann (vz) Tel. 0228561080, zie commissies

TCG Commissies:
Commissie Stede Broecse
Fiets4Daagse
Peter Deen, Simon Kok, Annette
Hooiveld, 2 VACATURES
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 VACATURE
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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.

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
Aangesloten bij de NTFU
Verenigingscode: 107007
Contributie 2020:
* Hoofdlid - €68,00
* Gezinslid - €51,00
* M-lid
- €34,00
* Erelid
- €39,00
* 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, Simon
Kok, Hans de Vries, Peter Deen,
Henry van Riesen, 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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