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bestuur 
voorzitter   secretaris  lid 

Robert Wilms   Caspar Schmitz  Hans Kortekaas 
0475 – 330317   06-12 60 89 88   0475-581845 
voorzittertwcposterholt@gmail.com twcsecretaris@gmail.com     hans.kortekaas@hotmail.com 
 

penningmeester  lid   lid  
Huub van Eck   Hartmut Schoof   Marco Visschers 
06-51 15 92 12   0475-403938  0475-404393 
penningmeestertwcposterholt@gmail.com     h.schoof@home.nl         mjp.visschers@gmail.com 

  
lid  
Monique van Pinxteren 
06-53852562 
mvpinxteren@gmail.com 
 
 

 
redactie/corresp.adres           kleding 

Jan Leenen  Jan Rieken      Hartmut Schoof (zie boven)  

Wittemolenweg 8  Markt 8       Kasteel Malborghstr. 9                                       
6061 EN  Posterholt 6063 AC  Vlodrop      6043 HR Roermond 
0475-401514              0475-401834                       0475-403938 
jan.twcredactie@gmail.com  j.t.rieken@gmail.com       
 

Rinze Jonkman  Pierre Mertens 
Groenstraat 28a  Sloet v.d. Beelestraat 15      www.twcposterholt.nl 
6074 EK  Melick  6045 HC Roermond       www.ntfu.nl 
0475 – 532541  0475 – 322164       janpaparazzi.wordpress.com 
rinze.twcredactie@home.nl  pierre.mertens@home.nl 
 

 
Kopij voor het volgende clubblad  voor 1 december 2021 inleveren !  
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Van het 

bestuur 
Verslag jaarlijkse algemene 

ledenvergadering TWC 

Zaterdag 25 september 2021 

Verslag 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, Robert Wilms heet iedereen van harte welkom en 

opent om 17.15 uur de vergadering. Hij memoreert de perikelen 

rondom het corona gebeuren en spreekt zijn waardering uit 

over hoe de leden hiermee zijn omgegaan. Ook zijn er geen 

leden geweest die zich door de corona maatregelen hebben 

afgemeld als lid van TWC. Wij als bestuur hebben steeds de 

richtlijnen van de overheid en de NTFU getracht te volgen en dit 

advies ook als zodanig doorgegeven aan de leden. Gelukkig 

hebben we door het jaar heen wel nog kunnen blijven fietsen 

ook al is dit niet altijd groepsgewijs geweest. Hij spreekt de 

hoop uit dat we vanaf nu weer normaal als fietsclub kunnen 

functioneren. 

 

Hierna verzoekt hij iedereen te gaan staan en 1 minuut stilte in 

acht te nemen ter nagedachtenis aan de leden, Marie-José 

Schreurs, Jac Wolters en Jacques Nieskens welke de 

afgelopen periode zijn overleden. 

 

2. Presentielijst en leden mutaties.  

Aanwezig 31 leden 

Afgemeld 32 leden 

Er is een nieuw lid, tw Ton van Schoote.  
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3. Notulen vorige jaarvergadering dd. 29 februari 2020. 

Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen over het verslag van de 

vorige algemene leden vergadering, derhalve is dit 

goedgekeurd met dank aan de samensteller Caspar Schmitz. 

 

4. Jaaroverzicht door de secretaris 

Het jaarverslag is gepubliceerd in ons clubblad van januari 

2021.Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen over het 

jaaroverzicht 2020, derhalve is ook dit goedgekeurd met dank 

aan de voornoemde samensteller. 

 

5. Financieel jaarverslag 2020 door de penningmeester. 

Het financieel jaarverslag is toegevoegd aan de convocatie van 

deze vergadering. De penningmeester legt uit dat er mede door 

de corona beperkingen minder uitgaven zijn geweest maar 

anderzijds ook minder inkomsten door het niet organiseren van 

de ATB. Desondanks heeft dit geresulteerd in een beter 

resultaat waardoor onze vereniging er financieel goed 

voorstaat. Dit batig saldo zal mede gereserveerd worden voor 

de nieuwe kleding welke we in 2023 willen aanschaffen en 

gebruikt worden voor de festiviteiten welke georganiseerd gaan 

worden tgv ons jubileum in 2023. 

De nog aanwezige voorraad kleding zal t.z.t. wellicht tegen een 

gunstiger tarief aan de leden worden aangeboden. 

De vraag wordt gesteld of het überhaupt nodig is om nieuwe 

kleding met een nieuw ontwerp te maken. De wens bestaat om 

een meer kleurrijker ontwerp te maken welk eveneens veiliger 

overkomt. Omdat ook in 2022 het contract met de huidige 

sponsoren afloopt bestaat nu de mogelijkheid om e.e.a. te 

vernieuwen c.q. te verbeteren, uiteraard in overleg met de 

sponsoren. Uiteindelijk bepalen wij als vereniging hoe deze 

nieuwe kleding eruit zal gaan zien. Op de vraag of het nieuwe 

kledingpakket hetzelfde uitziet als het huidige, kunnen we nu 
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nog geen antwoord geven dat zal ook mede afhankelijk zijn of 

we nog dezelfde sponsoren hebben. 

  

5.a. Contributie 2022 

Gezien het positieve financieel resultaat is er geen reden om de 

contributie te verhogen en daarom blijft deze voor leden ouder 

dan 18 jaar op €75,00 p.p. staan. Jongeren betalen de helft. 

Verlagen van de contributie wordt niet gedaan i.v.m. de eerder 

genoemde te verwachten uitgaven in ons jubileumjaar. 

 

6. Verslag kascontrole kommissie.  

Namens de KK brengt Peter Thissen verslag uit van het 

controleren van het gevoerde financiële beleid van de 

penningmeester. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd 

en alles was keurig in orde. Wel wordt opgemerkt dat de 

kledingvoorraad op de balans vrij hoog is, dit ook met het oog 

op de nieuwe kleding welke in 2023 wordt aangeschaft. Zie 

antwoord onder agenda punt 5., 

Middels een wel verdiend applaus wordt de penningmeester 

decharge verleend. 

 

7. Benoeming kaskommissie 2022 

Omdat Huub den Rooyen al 3 jaar zitting heeft in de 

kaskommissie wordt deze bedankt en vervangen door Roy 

Faessen. Peter Thissen en Paul Smeets blijven nog zitting 

houden in de kascommissie. 

 

8. Clubkampioenen 2021. 

Gezien de Coronamaatregelen zijn er dit jaar geen 

clubkampioenen. 

 

9. Bestuursverkiezing.  

     Robert Willms is periodiek aftredend en stelt zich wederom 

herkiesbaar. Daar  er geen tegenkandidaten zijn wordt Robert 

bij acclamatie herkozen. 
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10. ATB tocht 2021. 

Deze wordt gehouden 

op zondag 28 

november. De 

voorbereidingen zijn in 

volle gang en we 

hopen dat alle leden 

voldoende tijd 

vrijmaken om ook deze 

editie te laten slagen. De ATB leden worden door de voorzitter 

in het zonnetje gezet en beloond met een attentie. Jan Leenen 

is op zoek naar een vervanger voor zijn werkzaamheden 

binnen de ATB commissie. 

 

11. TWC weekenden 2021/2022 

De weekenden welke gepland waren voor dit jaar worden 1 op 

1 overgenomen voor 2022.  

Voor de A/B groep betekent dit een verblijf in de buurt van Trier 

nabij de Luxemburgse grens. Voor de zaterdag staat er een 

pittige tocht op het programma die eventueel wel ingekort kan 

worden. De datum wordt waarschijnlijk 2,3 en 4 september 

2022. 

Bij de C groep gaat er een mail de deur uit om de interesse te 

peilen daar er voor dit jaar maar 8 opgaves waren. Har Verhaeg 

heeft aangegeven zitting te willen nemen in de commissie. In 

december willen beide groepen het hotel reserveren. 

Dit jaar worden er nog 2 clubbladen geproduceerd (heeft ook te 

maken met het dan lagere geldende BTW tarief) hierin zal o.a. 

de opgave mogelijkheid voor de weekend gepubliceerd worden. 

Voor dit jaar zal er voor A/B groep waarschijnlijk een BBQ 

georganiseerd worden en voor de C/C+ groep een 

versnapering tijdens een koffiestop. 

 

12. Evaluatie A-B-C(C+) groepen 
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Gezien het feit dat er weinig gezamenlijk gefietst is, valt er niet 

veel te evalueren. 

De A groep fietst soms samen met de Molengroep uit Melick en 

dat gaat goed. 

Bij de B groep zal tijdens een B bijeenkomst nieuwe afspraken 

gemaakt worden en de mogelijkheid om een aparte B+ groep te 

vormen, besproken worden. Dit zal gebeuren na het afrijdrondje 

op zaterdag 23 oktober om ongeveer half 5. (De B+ groep kan 

ook gevormd worden uit leden van de C groep die iets harder 

willen rijden). 

Bij de C en C+ groep zijn er geen opmerkingen. 

Begin volgend jaar de routes inleveren bij Hans Kortekaas om 

de jaarplanning te maken. 

 

13. Bezetting Jubileum commissie. 

In 2023 bestaat onze vereniging 50 jaar. Om dit feit feestelijk te 

herdenken zal een feestcommissie opgericht worden. Als er 

personen zijn die zitting in deze ad hoc commissie willen 

nemen, kunnen zij zich voor de volgende jaarvergadering bij de 

secretaris opgeven. 

  

14. Rondvraag. 

Er zijn geen schriftelijke vragen voor de rondvraag ingediend. 

Frans van den Brekel: Mag het clubbord weer opgehangen 

worden? Ja dat mag. 

Inge Schmitz: Bij de B- groep schijnt er niet veel animo voor het 

clubkampioenschap te zijn. Dit ook op 23e bespreken. 

 

15. Sluiting 

Om 18.25 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan 

ieders positieve inbreng. 

 

w.g. Caspar Schmitz, 29 september 2021. secretaris TWC Posterholt 
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Rabo ClubSupport 2021 
 
De periode waarin de actie van de Rabobank plaatsvindt is 
nu evenals vorig jaar in het najaar. 
 
 

De financiële ondersteuning wordt verleend aan alle deelnemende 
verenigingen en stichtingen. 
TWC neemt uiteraard ook weer deel. 
De inschrijving voor de deelname heeft plaatsgevonden op 15 september 
2021; te vinden onder de naam: TWC Posterholt. 
Het stemmen kan gedaan worden tussen 4/10 en 25/10. 
De uitslagen en uitreiking van de prijzen geschiedt in de periode 1 t/m. 14/11 
(dinsdag 9/11 is de grote finale). 
Alleen clubleden die lid zijn van de Rabobank kunnen deelnemen. 
Stemmen 
Dit jaar kunnen leden van Rabobank stemmen op 3 clubs. Selecteer in het 
overzicht van deelnemende clubs drie favorieten en stemmen maar! 
Stem je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren, dan is er geen stemcode 
nodig. De lijst met deelnemers staat onder de knop Rabo ClubSupport. Als je 
inlogt vind je deze knop via ‘Service’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’.  
Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo Online Bankieren 
ontvangen een stemcode. Deze stemcode is persoonlijk en kan éénmalig 
gebruikt worden. Let op: de stemcode kan niet worden overgedragen aan 
anderen. 
Per vereniging of stichting kun je één stem uitbrengen. 

 
Hoe meer stemmen aan onze vereniging worden gegeven hoe meer euro’s 
wij krijgen uitgekeerd. 
Diegene die wél een Rabo-rekening hebben maar nog niet lid zijn kunnen op 
eenvoudige wijze lid worden (Rabo App “Zelf regelen”). 
Maak ook familie, vrienden en kennissen attent op onze Vereniging. 
 
Namens de centefoekser, bedankt ! 
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“elke zondag open van 

10 -17 uur” 
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De vragen aan Pierre Mertens  
 
1. Wat is je geboorteplaats?  
Waubach, na de fusie Landgraaf. 
 
2. Wat is / was je beroep?  
Gepensioneerd sinds 2004.  
Mijn eerste baan was als zweminstructeur in het sportfondsenbad te Heerlen. 
Daarna heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en in Amsterdam gaan werken bij 
de gemeente op de afdeling belastingen. De 
reden hiervan was dat ten gevolge van de 
mijnsluitingen in het zuiden nauwelijks een 
baan was te vinden. Omdat Limburg mij 
bleef aantrekken ben ik naar de gemeente 
Venlo verkast, waarbij ik werkzaam was op 
de afdeling burgerzaken en later op de 
afdeling algemene zaken. Een aantal jaren 
later ben ik naar Roermond gegaan, waar ik 
werkzaam ben geweest als administratieve 
begeleider van bouw- en woningtoezicht.  Als 
slot heb ik de functie van hoofd van de 
afdeling sport en recreatie vervuld, 
 
3. Wat is je favoriete drank?  
Mijn favoriete drank is bier en soms een borreltje erbij, zoals jonge klare of 
cognac. 
 
4. Wat eet je het liefst?  
Het liefst eet ik nieuwe aardappelen, met peultjes en een malse biefstuk. 
Asperges met zalm is ook mijn favoriet eten. 
 
5. Wat is je favoriete restaurant?  
Mijn favoriet restaurant is de Hoeskamer in Vlodrop en restaurant Ohlenforst 
in Effeld. Het restaurant Tof in Roermond is ook de moeite waard. Dikbil vlees 
is hier geweldig. 
 
6. Wat is je favoriete koffiestop?  
Voorheen Smeets in Berg en de laatste tijd bij  ??? 
 
7. Heb je een huisdier?  
Nu niet meer. Jaren hebben we al een Entlebucher Sennenhond gehad.  
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8. Wat is je favoriete vakantiebestemming?  
Frankrijk. Maar ik hou van een uitnodiging om nieuwe plaatsen en landen te 
ontdekken, zoals Noorwegen, Slovenië. Er op uittrekken met de caravan is 
steeds weer een uitdaging. 
 
9. Wat is je favoriete route of fiets gebied?     
Een echte favoriete route heb ik niet. Als ik er toch een moet noemen is dit de 
route naar Bingelrade met zicht op het prachtige landschap. 
 
10. Welke sport(en) heb je (of nog) beoefend?  
Vroeger heb ik gevoetbald, later gezwommen en sinds jaren fietsen. 
 
11. Wat is je voorkeur van fietsmerk?  
Eerst heb ik altijd een Eddy Merckx fiets gehad. De laatste jaren ben ik 
overgestapt op een Wilier fiets. 
 
12. Heb je naast het sporten nog andere hobby’s? 
Tuinieren en natuurlijk met de caravan op vakantie gaan.  
 
13. In welk TV programma ben je het meest geïnteresseerd?  
Documentaires en natuurfilms.  
 
14. Wat is je favoriete zangeres of zanger?  
Mijn favoriete zanger/band zijn de Rolling Stones, Bryan Adams en Simon en 
Garfunkel. 
 
15. Welke sportman / -vrouw zou je voorbeeld kunnen zijn?     
Ik heb vooral bewondering voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.  
 
16. Graag een standbeeld voor... 
Als ik er toch een moet noemen is het wel voor Nelson Mandela, die voor de 
zwarte bevolking in Zuid-Afrika is opgekomen. 
 
17. Als je 1 dag de baas was in Nederland wat zou je dan direct 
veranderen? 
Er voor zorgdragen dat de mensen niet meer afhankelijk zijn van de kleding- 
en voedselbank. 
 
 
 
Pierre Mertens, oktober 2021. 
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Beste clubleden, 
 
De actie “Spaar je club gezond” is voor onze Vereniging, zeker vanuit mijn 
standpunt als centefoekser heel interessant. 
“De Plus staat klaar voor onze buurt. Daarom kunnen klanten vanaf nu gaan 
sparen voor clubs en verenigingen in hun buurt. Met deze spaaractie gaan we 
duizenden clubs en verenigingen een (financieel) steuntje in de rug geven. 
Doe mee en spaar je club gezond! 
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan 
boodschappen* en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is 
een voucher met een unieke code. Deze unieke code kun je activeren op de 
actiesite en vervolgens bepaal je zelf aan welke club of vereniging je de 
sponsorpunt(en) schenkt. Van voetbalclub tot breiclub, jij mag het zeggen. 
Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas 
van jouw club!” 
Denk ook aan familieleden, vrienden en bekenden die ons met hun punten 
kunnen steunen (behalve hun eigen clubs/verenigingen natuurlijk). 

 
Bedankt ! 
Huub van Eck 
Penningmeester TWC Posterholt 

 
 
 

https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/zoeken
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/zoeken
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De vragen aan Jan Rieken  
 
1. Wat is je geboorteplaats?  
Vlodrop. 
 

2. Wat was je beroep?  
Administratief. Eerst bij de firma Interpower in 
Roermond op  financiën. Gewerkt met een pro-
grammeerbare magneetkaartcomputer. Hier pro-
gramma’s voor gemaakt in machinetaal. 
 

Daarna naar Provinciale Bibliotheek Centrale 
Roermond als boekhouder-programmeur. Daar 
stond (in 1976) een WANG minicomputer waar 
financieel, lonen en statistiek op draaiden. Ik 
had het beheer en maakte aanvullende 
programma’s.  
 

Vervolgens (na een fusie) Symbiose Sittard: 
lonen en applicatiebeheer van de loonprogram-
matuur. Toen Symbiose stopte: bij meerdere biebs gewerkt op de 
loonadministratie. Als laatste in Weert en Maas en Peel. 
 

3. Wat is je favoriete drank?  
De wat steviger rode wijnen. Herkomstland is minder van belang. Verder 
Belgische en ook Nederlandse speciaal-bieren.  
 

4. Wat is je favoriete kleur?  
Bepaalde tinten geel, blauw, rood. Ook zwart-wit is niet lelijk. 
 

5. Wat eet je het liefst?  
Thuis: wat er op het programma staat. Op vakantie: uitproberen wat er op de 
kaart staat, 
 

6. Wat is je favoriete restaurant?  
In de buurt: Hoeskamer, Hof van Herstal, Aan de Hoeve. 
 

7. Wat is je favoriete koffiestop?  
Sibbels is erg leuk, verder De Meuleberg en Liebes. 
 

8. Heb je een huisdier?  
Geen officieel. Er lopen hier wél slakken rond. 
 

9. Wat is je favoriete vakantiebestemming?  
Voordat ik fietste: Noorwegen en IJsland. Mét de fiets: Frankrijk, Italië, Zwit-
serland, Oostenrijk en Duitsland. Italië heeft dan de lichte voorkeur. Mooi de 
afwisseling tussen de verschillende landschappen toen we met een groepje 
vanuit Posterholt via meerdere landen naar bestemmingen zoals Lourdes, 
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Monaco, Rome etc. reden. Op tal van plekken geweest waar ik zonder de fiets 
niet zou zijn gekomen.  
 

10. Wat is je favoriete route?  
Met de club: de routes richting Zuid-Limburg. 
Maar af en toe zitten er in de vlakke routes ook 
pareltjes. 
 

11. Welke sport(en) heb je (of nog) 
beoefend?  
Heb voordat ik fietste aan tafeltennis en tennis 
gedaan. 
 

12. Wat is je voorkeur van fietsmerk?  
Heb nu een Merckx. Voorheen Koga, Vitus, 
Gazelle Diablo, Giant. Prachtig zijn de dure 
Pinarello’s en de titaniums van Litespeed. Dus 
wie weet. 
 

13. Heb je naast het sporten nog andere hobby’s/bezigheden?  
Onder andere lezen (meestal non-fictie), met de computer bezig blijven, 
werken in de tuin (daar kom ik niet onderuit). Wil eigenlijk weer iets gaan doen 
met tekenen/schilderen. En af en toe niets doen is ook gezond. 
 

14. In welk TV programma ben je het meest geïnteresseerd?  
Sport: voornamelijk wielrennen. Verder Discovery, National Geographic, 
History, kunstprogramma’s, Lubach. Sommige Engelse krimi’s, oudere se-ries 
zoals De Wrekers, Blackadder, etc. Amusant is Mr. Frank Visser (altijd 
problemen met bomen, erfafscheidingen, grenzen, geluid). 
  

15. Wat is je favoriete muziek? 
Een kleine selectie: symfonische rockmuziek: o.a. Yes, Genesis, ELP. 
Fleetwood Mac, Roy Buchanan, Johnny Winter, King Crimson, Pink Floyd, 
Cream (Clapton), Soft Machine,  Ry Cooder, Leo Kottke, Jeff Beck, Frank 
Zappa, Nick Cave. Sommige countrymuziek. Rockabillymuziek van begin 
jaren 50, maar ook klassiek. Gitaristen spraken me altijd het meeste aan. En 
wat je op YouTube allemaal tegenkomt !!  
 

Welke sportman / -vrouw zou je voorbeeld kunnen zijn? 
Voorbeeld nou niet direct. maar ik altijd een zekere bewondering gehad voor 
Pantani. 
 

17. Graag een standbeeld voor … 
Afschaffen.  
 

18. Als je 1 dag de baas was in Nederland wat zou je dan direct 
veranderen? 
Dictator voor maar één dag? Is wat weinig. Maar moet ik dat wel willen? 
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Hartmut Schoof biedt te koop 
aan: 
Twee paar fietsschoenen, maat 
44, SPD kliksysteem. 
Beide paren 1x aangepast, 
verder niet gebruikt. 
€ 50,-- per paar. 
Tel.: zie pagina 1. 
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Bairke jr. 
 
Beste Bairke, 
 

Net was mijn vriendin hier. En wat ze me vertelde 
over TWC baart me zorgen. Zij heeft een 
(lichtelijk opgevoerde) e-bike (een rode Stella) en 
komt de TWC wel eens tegen. Ze rijdt dan soms 
een heel stuk van de route mee, uiteraard een 

flink stuk achter de groep. Haar is opgevallen dat de groep ergens een 
weg inslaat en na korte tijd met veel kabaal weer omdraait. Dat 
herhaalt zich meestal meerdere keren. De ene keer betreft het de hele 
groep, dan weer een enkele afvallige. 
 

Ze vraagt mij wat er aan de hand is. Zijn ze soms de weg kwijt? In dat 
geval: mijn vriendin heeft altijd zo’n papieren ANWB landkaart bij zich. 
En ze is vast niet te beroerd om die even aan de groep uit te lenen als 
ze het netjes vragen. Wat denk je Bairke, is dit geen goed idee van 
mij? Kun je dit eens voorleggen aan de wegkapiteins? 
 

Cora Van de Kaart. 
 
 
Beste Cora, 
 

De wegkapiteins zien me al aankomen. Die van TWC hebben een GPS 
fietscomputer op het stuur. Daar staat de route in, dus ze weten 
precies waar ze naar toe moeten. Maar af en toe zien ze het niet meer 
zo scherp op dat kleine schermpje (ze zijn ook al wat ouder). Dan 
stappen ze even af om goed te kijken. Dus die ANWB kaart van je 
vriendin hebben ze echt niet nodig.  
 

Maar als uw vriendin zo graag achter TWC aanfietst kan ze toch wat 
nuttigs doen. Ze heeft van die dubbele fietstassen? Daar kunnen dan 
mooi jacks, mouwstukken en bananen in. Ook kan ze de bananenschil-
len inzamelen en mee terug nemen. Want ik heb gehoord dat sommige 
leden die niet meer weg durven te gooien. Bespreek het eens met haar 
en dan hoort Bairke het wel. 
 
Bairke 
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Wij feliciteren de jarigen van augustus, september, 
oktober en november. 

 
 Wim Diesch 

 Renë Dormans 

 Peter Frijsinger 

 Jac Heinrichs 

 Hans Kortekaas 

 Jan Leenen 

 Jac Maessen 

 Pierre Mertens 

 John Nissen 

 Jan Rieken 

 Caspar Schmitz 

 Har Schmitz 

 Peter Schmitz 

 Hartmut Schoof 

 Joop Schwanen 

 Geert Thoolen 

 Daan Vossen 

 Piet Vrancken 

 Jan Walraven 

 Jan Zinken 

 
En dat ze nog láng mogen fietsen!!!  Hiep, hiep, hiep…, Hoera! 
 
 

 



20 
 

 

      


