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Beste leden. 
 
17 oktober hadden we de afsluiting van het 

seizoen 2021. Tijdens de sluitingsmiddag 

blikte René terug op het afgelopen seizoen 

met een speciaal welkom aan de ereleden: 

Wim en Leo Vissers. André van de Nieuwen-

hof kon er deze middag helaas niet bij zijn  

wegens een positieve coronatest. 

Het fietsseizoen 2021: we begonnen dit sei-

zoen laat, vanwege de Corona. Maar wat 

was het fijn dat we weer met z’n alle kon-

den gaan fietsen. Op 23 mei reden we naar 

Geldrop. Helaas waren er ook enkele val-

partijen, met als dieptepunt de tocht naar 

Ewijk waar Piet zo hard van zijn fiets viel. 

Gelukkig gaat het stap-voor-stap de goede 

kant op!                                                                      

Al met al toch een mooi seizoen beleefd met  

mooie activiteiten, waaronder:                       

de diverse woensdag-, zaterdag– en               

zontochten;                                           

het fietsweekend naar Doorn, georganiseerd 

door Piet van den Tillaart en André van de 

Nieuwenhof. 

 

De vele ritten waren afgelopen seizoen weer 

keurig verzorgd door de diverse voorrijders, 

waarvoor onze dank. We hebben met zijn 

allen, ondanks het korte seizoen,  heel wat 

kilometers op de teller bijgeschreven.      

De kilometers van de recreanten en woens-

dagrijders zijn mij niet bekend, maar ze 

hebben ook vele mooie tochten gereden.  

De dames hebben in totaal 10065 km gere-

den.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

De heren A en B hebben dit seizoen in to-

taal 33237 km en de C-groep is dit jaar niet 

bijgehouden. Hoe dan ook toch weer veel 

gefietste kilometers.                                             

 

Onze hoofd-

sponsors willen 

wij ook bedan-

ken voor hun 

bijdrage dit 

seizoen. Als 

dank hebben 

we de hoofd-

sponsors afge-

lopen week 

een bedank 

kaartje ge-

stuurd voor hun bijdrage aan onze club. De-

ze kaartjes zijn eigenhandig gemaakt en 

verstuurd door Ria de Klein en Annie v.d. 

Nieuwenhof waarvoor onze dank.  

 

We zijn alweer voor het 8e jaar van harte 

welkom bij Mari en Phil van der Heijden in 

hun mooie feestlocatie. Daarvoor willen wij 

ze graag hartelijk bedanken met een bloe-

metje en een flesje drank en we hopen dat  

we ook volgend jaar weer welkom zijn.   

Iedereen die nieuwe kleding wilde, is ook 

dit seizoen weer keurig geholpen door Maria 

van Tiel.  

Maria je hebt het afgelopen seizoen weder-

om vele clubleden thuis ontvangen en voor-

zien van kleding en advies. Ik wil je graag 

met een bloemetje bedanken voor je inzet!!  

 

 

                                                                                                           



 
Een bedankje is op zijn plaats voor de verzor-

ging van deze sluitingsmiddag Annie v.d. 

Nieuwenhof en Phil v.d. Heijden en de vele 

clubleden die de verschillende gerechten ver-

zorgd hebben: bedankt hiervoor.               

 

Uiteraard willen we ook alle overige clubleden 

en vrijwilligers bedanken die ik niet persoon-

lijk vernoemd heb maar die door hun bijdrage 

de vele activiteiten tot een succes gemaakt 

hebben.  

Ook wil ik mijn medebestuurders Annie, Rob, 

Pim en Hans  bedanken voor hun inzet en bij-

drage het afgelopen seizoen.  

 

Nu het seizoen is afgelopen kan er door de 

liefhebbers uiteraard nog gefietst worden. 

Zondags wordt er om 9:30 uur bij café/zaal 

Kleijngeld vertrokken en de woensdagtochten 

vertrekken om 13:00 uur vanaf het  Pieter 

Breugelplein in Veghel , de ritten zijn onge-

veer 60 á 70 km met een koffiepauze. 

 
Normaliter hebben we een koppeltijdrit, ech-

ter dit jaar hadden we besloten om voor het 

goede doel ‘Make a Memory’ te gaan fietsen.  

 

Dan zijn we nu toe aan het klassement 

2021 met dank aan Annie van de Nieuwen-

hof, Andre van Zutphen voor het bijhouden 

van de deelnemerslijsten. 

 

Dames 

3e   Wilma van de Biggelaar: 1155 km 

2e   Maria van Tiel:           1552 km 

1e   Truus Verbakel:   1632 km 

Heren C 

Geen klassement bijgehouden in 2021   

Heren A&B 

3e   Hans van Eert:           1843 km 

2e   Eddy van de Tillaart:  1851 km 

1e   André van Zutphen:  1889 km       

en dus Jo de Klein wisselbokaal …. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze 

mooie prestaties. En ik hoop iedereen       

volgend seizoen weer veelvuldig te mogen 

zien tijdens onze clubactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het bestuur wenst jullie: 
 

       12 mooie en sportieve maanden,                                               
 

              52 succesvolle weken,                                                 
 

365 opgeruimde dagen,  
 

8760 gezonde uren,                                                
 

525.600 zorgeloze minuten en                         
 

31.536.000 gelukkige seconden.  
 
 
 
 
 



 

Agenda:                                                                 
Na de persconferentie van 12 november 
hebben we, als bestuur, moeten besluiten 
dat de SPORT 2000 Veldtoertocht van 21 
november niet door kon gaan. Zo ook niet 
onze feestavond op zaterdag 27 november.  

Onder voorbehoud:  

Snerttocht 16 januari 2022                                           

ALV 15 februari 2022                                                

Start seizoen 13 maart 2022                                         

Klaver van Brabant 17 april 2022 

Sport 2000 VTT Zijtaart 27 november 2022 

           

Mutaties ledenbestand.  

Gestopt:                                                                 

Mien Vissers,                                                            

Gerry van Stiphout,                                                    

Harrie v/d Hurk  

Op 4 november 2021 is ons lid: Pieter de 

Visser op 68 jarige leeftijd overleden.               

In een podcast beschreef hij hoe je nog kon 

genieten van het beetje leven als je onge-

neeslijk ziek bent. 

 

 

De Pen.                      

 

                                Meike van Doorne 

Dank Rolf voor “de Pen”                          

Ik ben er maar eens goed voor gaan zitten. 
Mijn naam is Meike van Doorne, ben 44 
jaar, getrouwd met Niels en moeder van 3 
prachtige dochters. En mijn ouders, die ken-
nen jullie ook wel. Jeanne en Frans Vervest, 
ook wel de trotse oppas opa en oma van Mi-
lou, Fieke, Sille en Gijs als ik aan het werk 
ben.  Zo’n 24 uurtjes in de week werk ik als 
preventiemedewerker voor de verslavings-
zorginstelling Novadic-Kentron. Ik geef 
voorlichting over alcohol en drugs aan jon-
geren en professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

Ga het gesprek met ze aan als  er vragen 
rondom gebruik zijn en hou gesprekken met 
ouders die zich zorgen  maken. Al met al 
een super leuke job!           

Mijn WTC Zijtaart avontuur is al heel wat 
jaartjes geleden begonnen. Zo’n 17 jaar  
geleden was ik ook een paar jaar lid van de 
vereniging tot dat ik mijn kinderen kreeg. 
Mijn zondagochtend besteding werd inge-
vuld met gezinsontbijt, boswandeling of een 
zwembadbezoekje met de meiden! Nu ze 
alweer wat ouder zijn en ook wat meer 
“alleen” wakker kunnen worden op de zon-
dagochtend kunnen ik en Niels weer in alle 
vroegte op onze fiets gaan zitten. Inmiddels 
heb ik er twee seizoenen opzitten. Al kunnen 
we helaas niet spreken van normale seizoe-
nen maar het heeft me niet weerhouden om 
lekker veel te fietsen. Samen met Niels en 
af en toe, als het weer mocht, gezellig met 
ons pap en mam.                                                                                      

Het fietsen zit me dus wel in het bloed. Of 
het nu samen met de kids op fietsvakantie is 
of heerlijk de snelheid opzoeken met de da-
mes, ik vind het allemaal even leuk. Ik zou 
het veel meer dames gunnen om met deze 
gezellige sociale groep op pad te gaan. Dus, 
een goed voornemen voor volgend jaar: 
Lekker veel km maken, beentjes laten draai-
en en wellicht mijn fietsende vriendinnen 
uitnodigen om een keer mee te gaan. Dan 
gaan ze nooit meer weg :-)                         

Ik zie jullie allemaal graag weer op de fiets 
in het nieuwe seizoen en voor nu fijne feest-
dagen en een sportief 2022!  

 

 

  Gijs Kooijmans 

 

 

 

 

 



 

Bedrijfsexcursie . 

3 november 2021 organiseerde Willy Barten 

een bedrijfsexcursie naar de asfaltcentrale  

AsfaltNu: voorheen  Asfalt Centrale Heijmans 

's-Hertogenbosch (ACHH). In ‘s Hertogen-

bosch werden we hartelijk ontvangen door 2 

medewerkers, die ons rondleidde in de asfalt-

centrale. Er werd ingegaan op wat asfalt is; 

de verschillende soorten asfalt en de toepas-

singen voor terreinen, opritten, (snel)wegen, 

fietspaden, bruggen en luchthaven 

Het bedrijf wil toe naar een 100% circulaire 

en duurzame asfaltindustrie. Dit beschouwen 

ze als onze belangrijkste maatschappelijke 

opgave. Innovatie is de sleutel tot een duur-

zamer en groener Nederland.  

Assortiment: ruim 138 hoogwaardige asfalt-

mengsels.                                                                

Hergebruik: tot wel 60% recycling.                             

Capaciteit:  900 ton voorraad, 250 ton per 

uur. 

 

 

 
 
 
 
 
 


