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Beste clubleden, 
 

 

De dagen worden korter en de avonden langer. Met andere woorden het 

najaar begint, wat ook betekent dat het fietsseizoen 2016 er alweer op 

zit. De meeste racefietsen gaan in het vet en de mountainbikes en cross-

fietsen worden te voorschijn gehaald.  

 

Een mooi seizoen om op terug te kijken, namelijk:  

- de diverse zaterdag en zondagstochten die weer goed bezocht waren.  

- een mooi aantal nieuwe leden, waar we heel blij mee zijn.  

- de fietscross dit jaar wederom georganiseerd door Pieter van Dijk en   

  André van Zutphen. Het was weer een mooie happening. 

- de Klaver van Brabant, was dit jaar weer goed bezocht. Wederom een  

  mooie rit georganiseerd door Hans van Dinter. 

- lekke banden en valpartijen hebben we dit jaar ook wel enkele gehad  

  maar gelukkig was het leed te overzien. 

- het fietsweekend in Lochem was met 26 deelnemers iets minder druk 

  bezocht dan vorig jaar maar daardoor zeker niet minder gezellig.  

  Ook het verblijf in Nederland, waardoor er naar toe en weer naar huis  

  gefietst kon worden, is naar mijn mening door iedereen als positief 

  ervaren. Het fietsweekend werd georganiseerd door André van de  

  Nieuwenhof en Piet van de Tillaart.  

- de Fietsenwinkel Veldtoertocht, trok dit jaar 400 deelnemers, die stuk  

  voor stuk zéér enthousiast waren over de goed uitgepijlde routes. 

  Wederom georganiseerd door Boy van Andel. 

  Mede door het uiteindelijk mooie weer een geweldige dag.  

 

De vele ritten waren weer keurig verzorgd door de diverse voorrijders, 

waarvoor onze dank. En uiteraard was Jan van de Akker er de meeste rit-

ten ook weer bij om ons te volgen met de aanhanger. Zoals jullie weten 

heeft Jan aangegeven het komend seizoen ons niet meer te volgen met 

de aanhanger. Helaas hebben we nog geen opvolger voor hem gevonden 

en zijn we dus nog steeds opzoek naar een nieuwe chauffeur.  

 

Onze sponsoren willen wij ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage dit 

seizoen en hopelijk nog vele hierna.  

 

Ik wil via deze weg graag alle leden bedanken voor hun bijdrage in welke 

vorm dan ook het afgelopen seizoen en ik hoop dat we komend seizoen 

ook weer een beroep op iedereen mogen en kunnen doen. WTC-Zijtaart 

een geweldige club gemaakt en in stand gehouden door alle leden!!  



 

 

Graag zie ik iedereen weer tijdens de moffentocht in januari en op de al-

gemene ledenvergadering in februari.  

 

Verder wil ik iedereen de komende feestdagen een hele fijne en gezellige 

tijd toe wensen in goede gezondheid.  

 

Tot ziens jullie voorzitter,  

Dirck van der Linden  

 

 

 

Data 2017: 

 Moffentocht  zondag 15 januari 

 ALV dinsdag 14 februari 

 Start seizoen zondag 12 maart 

 Klaver van Brabant zondag 16 april  

 Jeugd Fietscross zaterdag 20 mei 

 Einde seizoen en sluitingsmiddag zondag 22 oktober 

 VTT zondag 26 november 

 

 

 

 

 

Herfst. 

 

Het jaar is z’n borstrok aan ’t zoeken, ’t heeft meer dan genoeg zon ge-

baad. 

Meteen ook z’n warmende broeken, het weet wat hem te wachten staat. 

Het ziet dat z’n nachten toenemen, ‘tis ’s morgens niet meer zo vroeg 

dag. 

De herfst die z’n rechten gaat claimen, mengt zich in de uitputtingsslag. 

Wij kunnen ons er niet in moeien, we zien wel wat gaat en wat komt. 

Of dagen gaan krimpen of groeien, en puntje bij paaltje ooit komt. 

 

Le Loup 

 



 

 

 

Seizoen 2016. 
 

 
23 oktober was de afsluiting van het seizoen met de bekende koppeltijd-

rit en de afsluitende feestmiddag.  
Anna Lied en Rolf Poelstra hadden een prachtige rit voor ons in petto. 

Ondanks het mistige weer meldden zich om 09.00 uur 17 koppels. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 opgege-

ven 

gere-

den 

ver-

schil 

Dirck v.d.Linden, André van Zutphen 31,8 31,66 0,14 

John Bekkers, Hans van Dommelen, Tines Mannes 29 29,17 0,17 

Antoinet van Asseldonk, Ria de Klein, Annie v.d.  Nieu-

wenhof 

23,4 23,60 0,196 

Gerrit Pepers, Tiny Vervoort 31,2 31,00 0,204 

Pim Klosteeg, Hans van Dinter 33 33,22 0,22 

Jeanne en Frans Vervest 25,2 25,57 0,37 

Wim en Martien Vissers 27,6 28,09 0,49 

René Looman, Gerry van Stiphout 28 28,54 0,54 

Martien van Eert, Willem Giepman 27 26,44 0,56 

Frans van Leuken, Mari v.d. Burgt, Rieky v.d. Heijden 26,8 26,11 0.69 

Hans van Eert, Walter Jans 30 31,15 1,15 

Leo Engelen, Bart van Linder 23,45 22,27 1,18 

Maria en Gerard van Tiel 27,2 28,45 1,25 

Piet Kreeft, Wim v.d. Vossenberg 27 24,83 2,17 

Mirjam van Rozendaal, Joep Munnichs 24,9 22,66 2,24 

Jan v.d. Berg, Hans v.d. Rijt 31 27,14 3,86 

Hans van Nunen, Cor Vissers, Mari v.d. Heijden,  

Ad van Nunen 

28,3 23,93 4,37 

 



 

 

 
Klassementen. 

 
Zoals gebruikelijk worden tijdens de feestmiddag ook de prijzen voor de 

verschillende klassementen uitgereikt. 
 

Dames: 

1 Maria van Tiel                2400 
2 Truus Verbakel   2328 

3 Annie v.d. Nieuwenhof  2055 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

C groep. 
1. Wim v.d. Vossenberg 

2. Tiny Verbakel 
3.    Rieky v.d. Heijden 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
A en B groep: 

1. Pim Kolsteeg 
2. André van Zutphen 

3. Martien Vissers 
 

 
 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

Het buffet bestond uit: 
 

Salades: 
eiersalade, Waldorfsalade; kipsalade; pastasalade; couscoussalade;  

witte koolsalade; gele en rode bietensalade. 
Voorgerechten: 

Gevulde eieren; gevulde komkommer. 

Soep: 
groentesoep en pompoenensoep; 

Hoofdgerechten: 
gehaktballetjes in satésaus; stoofpotje; lasagne; hartige taart; vispanne-

tje; varkenswangetjes. 
Nagerechten: 

fruitsalade; bavarois; dessert met monchou; halve peer met honing en 
walnoten; sinaasappelsapijs. 

 
Het buffet werd gemaakt door onze leden. Complimenten hiervoor. 

 
 

Annie van de Nieuwenhof 
 

  

 

 



 

Culinaire en culturele dag 2016. 
 

Heiligen, madonna’s, piskijkers en vuurduivels op één dag! 
 

Er zijn altijd wel momenten waarop je je kunt verbazen. Valt niet mee: 
de leeftijd heb je niet meer mee en verbazen? Doen we daar nog aan 

mee? Blijkbaar wel. 
 

Meer dan 30 WTC-ers, senioren en partners staan, in de basiliek van St. 

Petrus Banden in Oirschot, zich urenlang het hoofd te breken over reli-
gieuze vraagstukken. Zij zoeken de meest moeilijke delen van een schil-

derij of beeldhouwwerk. Komen zodoende in alle uithoeken en krochten 
van deze immense Gotische kerk en hebben daar ook nog kennelijk ple-

zier in. Geen wonder: de kerk is in de 20ste eeuw jammerlijk afgebrand 
en daarna weer schitterend gerestaureerd, een lust voor het oog. Bij die 

brand gingen veel kostbare kunstwerken, waaronder de bijna ongeëve-
naarde koorbanken, met hun unieke beeldhouwwerken, definitief verlo-

ren. Desondanks is er veel bezienswaardigs en bijzonders te bekijken en 
te ontdekken. 

 
De basiliek. 

 
Het was op initiatief van Carla en Piet Munsters dat we hier binnen moch-

ten en middels een interessante zoektocht en vragenlijst intenser met dit 

prachtige gebouw konden kennismaken. Een mooi onderdeel van onze 
culturele dag van 2016. 

Het begon al heel mooi: de ontvangst bij Carla en Piet was al een ècht 

Brabantse aangelegenheid. Het aantal deelnemers bleef maar oplopen en 

navenant de koffie met koek. (Volgende keer graag tijdig en juist opge-

ven…… ) Dan - via kerkenpaadjes -  naar de basiliek en vervolgens de 

uitleg over onze zware taak. Gelukkig was de opdracht niet individueel: 

een slimme groeps-

indeling zorgde 

voor voldoende 

spreiding van ken-

nis en vaardigheid. 

Maar goed dat vol-

doende biechtstoe-

len aanwezig wa-

ren: hier en daar 

viel enig spiekwerk 

waar te nemen en 

konden zondaars 

dus onmiddellijk 

van hun last be-

vrijd worden. Ech-

ter: waar zijn tegenwoordig nog biechtvaders?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
Dokters en Heilige Eiken. 

 
Naar den Heiligen Eik vervolgens. Niet zonder reden! De wonderbaarlijke 

Madonna stond ons op te wachten te midden van een vracht aan devotie-
lichtjes, maar de belangstelling ging toch vooral en het eerst naar Willie 

en Willie van Doremalen met hun verrukkelijke home-made soep en de 
kant-en-klare broodjes uit de rieten mand. Alweer zo’n traditie, die nu al 

voor het 5e jaar stand gehouden heeft. Een speciaal woord van dank voor 
deze mooie geste! Het was geweldig verzorgd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Het spreekuur van de dorpsdokter in Hilvarenbeek bleek plotseling uit te 

puilen: geen wonder ons hele peloton viel daar op de klep bij de mooie 

molen. Of we gezonder eruit kwamen dan binnen gingen blijft natuurlijk 

de vraag, maar de verteller wist ons een behoorlijke tijd te boeien met 

allerlei verhalen, instrumenten en behan-

delwijzen uit het nog eens niet zo verre 

verleden. Verbazing over zoveel medi-

sche ontwikkelingen is zo’n korte tijd.  

Dat maakt dorstig, dus de café’s in het 

centrum maakten weer goede sier met 

onze komst. Niet voor lang natuurlijk, 

want er moest nog naar huis en fiets 

(lees Carla en Piet) gereden worden. 

Want: het feest was nog niet afgelopen: 

in de fraaie tuin van Annie en André van 

de Nieuwenhof (toepasselijke naam) wer-

den we allerhartelijkst ontvangen.   Daar 

werd de culturele en culinaire dag afge-

sloten met een uitgebreide, verzorgde 

barbecue. Wat regen, maar dat kon de 

feestvreugde niet echt bederven. WTC-

ers blijken onder zulke omstandigheden 

het best tot hun recht te komen: door-

zetters en buurters, dat zijn we! Voldoen-

de reden om alvast een optie te nemen op de volgende culturele en culi-

naire dag. Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Fietsweekend Lochem. 
  
Op 23 september vertrokken we naar Lochem: 2 groepen op de fiets en 

de andere deelnemers met de auto. In Lochem was er een knooppunten-
route uitgezet en voor de “gewone fietsers en fietssters”  en een tocht 

voor de racefietsers naar Hengelo: de pauzeplaats voor diegene die van-
uit Zijtaart vertrokken. 

Rija de Klein en ik vertrokken om 8.30 uur vanuit Veghel. De andere fiet-

sers vertrokken om 9.00 uur vanuit Zijtaart. Piet en André, de organisato-
ren, hadden een prachtige rit uitgezet: via 

Gennip, Venzelderheide naar Kleve. Bij Emme-
rich de Rijn over om bij 

 ‘s Heerenberg weer op Nederlands grondge-
bied te komen. 

We lieten Doetinchem rechts liggen en zo kwa-
men we in Hengelo. Rija en ik kwamen daar 

als eerste  aan. Lekker lunchen op een terras. 
De afspraak was om met de hele groep naar 

Lochem te fietsen, maar dat werden er toch 
weer drie.; ook geen enkel probleem. Ans, 

Jeanne en Piet stonden ons netjes op te wach-
ten. De avond verliep verder heel gezellig. 

Rija had voor de zaterdag andere afspraken en 

ging na de douche en diner weer richting Veg-
hel. 

Zaterdag 24 september vertrokken we in 3 groepen voor een tocht in de 
omgeving van Lochem. Ik had met Ans afgesproken om vandaag een kor-

tere tocht te maken. Al met al toch nog zo’n 75 kilometer. Met het schit-
terende weer heerlijk om te fietsen, in een echt mooie omgeving, en een 

terrasje extra te pikken. Ans besloot om zondag niet mee terug naar Veg-
hel te fietsen, maar na enig overleg werd er afgesproken dat Cor en José 

Ans in de buurt van Nijmegen zouden opwachten. Zij kon dan verder met 
de auto. Zo vertrokken we zondag weer met 2 

groepen op de fiets richting Veghel.  
Een heel geslaagd weekend! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Annie van de Nieuwenhof 



 

 

Fietsweekend  Lochem      

23-24-25 september 2016 
 

In de wind, uit de wind 
 

Ja, als fietsen je hobby is, 
dan was dit fietsweekend een 

hele mooie uitdaging. En wel 

met onze eigen club WTC uit 
Zijtaart!  

Dit jaar was de start anders: 
je kon namelijk ook naar Lo-

chem toe fietsen. Je koffers 
werden dan vervoerd door de 

camperservice van Ad.   
Ik had er wel zin in om vanuit 

Zijtaart naar Lochem te fietsen.   
Ook had ik zenuwen. Als enige vrouw tussen al die mannen. Ik fiets wel-

iswaar het hele jaar met de mannen, maar of ik nu ook het tempo bij 
kon benen? 

Het was een fijn weekend om te fietsen, het was namelijk mooi zonnig 
weer. Dat helpt altijd om lekker te fietsen en dus op tempo te blijven.  

Daarnaast kon ik juist door met de mannen mee te fietsen ook op tempo 

blijven. Het voordeel om bij de mannen de fietsen is namelijk  dat de 
ruggen ook breder zijn! Zo kon ik op de goede plaats, links achter de 

koptrekker, meefietsen.  Bij wind of geen wind, je merkt het verschil niet 
achter zo’n mannen rug...   Oké, het verschilt per mannen rug, maar 

toch een mooie plek.  En het fijne is dat ik daar ook mag fietsen. (Hoezo 
zijn wielrenners asociaal?) Met veel genoegdoening kijk ik terug op deze 

3 fietsdagen. Elke dag ruim 120 km. Soms was het echt doorbijten, dat 
was de uitdaging.  Door het weer en de fietspositie kan ik zeggen dat ik 

het tempo bij kon benen.  En niet alleen ik. Met de regie van Pim 
Kolsteeg kan ieder even doorbijten of even bijtanken zodat we met z’n 

allen op de plaats van bestemming kwamen. Het is heel fijn dat ieder 
binnen WTC zijn eigen uitdaging mag en kan vinden.  

Graag wil ik bij deze Piet en André bedanken voor het organiseren van 
dit fijne weekend. Het was prima geregeld, mooi hotel, goed bed, lekker 

eten en veel gezellige fietsvrienden. De tourleiders hadden mooie ritten 

verzorgd zodat we konden genieten van het fietsland Nederland.  
 

Rieky v.d. Heijden 



 

 

 
Op de twaalf  
 

 
                                                Ad van den Acker 

 
Sinds wanneer fiets je bij WTC Zijtaart en bij welke discipline? 
Sinds 1988 ben ik bij WTC Zijtaart; via een collega ben ik bij de club ge-

komen. 
Ik zit nu bij de B groep. 

 

Hoe vaak train je per week? 

Op zondag en woensdag fiets ik met de club mee en als het mooi weer is, 
fiets ik voor me zelf nog. 
 

Heb je enig idee hoeveel km je per jaar fietst? 

Meestal fiets ik 11 tot 12 duizend kilometer per jaar. Een beetje afhanke-
lijk van het weer. 
 

Heb je nog andere hobby’s? 

Hobby’s heb ik genoeg. De meeste tijd gaat in het repareren van fietsen 
zitten. Verder biljart ik een keer in de week. Ik ga graag vissen, een 

avondje kaarten en het koor. Dan heb ik mijn postzegels nog, waar ik te 
weinig tijd voor heb. 

 
Heb je een bepaalde uitdaging? 

Mijn uitdaging op dit moment is om in maart weer met de club mee te 
kunnen fietsen. Ik ben druk aan mijn revalidatie aan het werken, na mijn 

hartoperatie. 
 

Wat is tot nog toe je grootste prestatie of mooiste herinnering? 
De mooiste herinneringen zijn Milaan - San Remo en de vele jaren Luik - 

Bastenaken - Luik. De Waalse Pijl en de nodige weekendjes met de club. 
De vakanties naar Spanje en Kroatië. Eigenlijk alle tochten wel. Het is 

maar wat je ervan maakt.  

 
Heb je ook nare herinneringen aan een fietstocht? 

De nare herinneringen zijn de tochten met valpartijen. Dat wil je niet 
mee maken.  

Helaas ben ik zelf ook een keer gevallen. 
 

Welke eisen stel je aan je fietsmateriaal? 
Mijn fiets moet natuurlijk top zijn, maar daar werk ik zelf aan. 

 

 



 

Er is bij WTC Zijtaart een activiteitenkalender, wat voor taak heb 

jij op je genomen. 
Bij de jeugdfietscross helpen met het opbouwen en afbreken. Tijdens de 

cross het repareren van fietsen, als dat nodig is. 
Het onderhoud van de reservewielen  van de club. Parkeren met “Zijtaart 

Biedt Meer”. 
 

Steek je veel tijd in deze taak of taken? 
Deze taken kosten wel wat tijd, maar dat vind ik leuk om te doen. 

 
Als er iets bij de club zou moeten veranderen, wat zou je dan  

veranderen? 
Bij de club iets veranderen zou ik niet doen. Het gaat goed met z’n allen. 

Laten zo. 
 

Ad van den Acker 

 
 

 
 

 

Limerick:  
Een oude ooievaar op de Logt.  

Is zeer onlangs door een vriend bezocht! 

En omdat beiden, alcohol mijden!!  
Had hij een pot Nestcafé gekocht. 

 
Le Loup. 

 

O’h wat gaat de tijd snel! 

 
Ik fietste pas geleeje, ’n bietje in het rond, en keek of ik nog ergent. Iet-
wa van vruuger vond. 

Maor waar ik gong en bliekte, ik zaag alléén beton en lange rijen huizen, 

zò weid ik kijken kon. De weilanden achter het klooster waor verdwèè-
nen, en hillenmaol volgestóuwd, waor vruuger veulens draofden, wier de 

natuur verbóuwd. 
Gin schaapen kos ik veinen, het Bergsven waar d’r nie meer. Ginne bok 

ok en gin geiten, gin vérken op de leer. 
De Biezendijk, mi z’n populieren, als krijgers in ’t gelid, is weg mie Schop 

& Riek. 
Het restaurant ” de Uiver “, later ” de Kempkes hoeve ”, mie kieppen be-

drijf v Zutphen, ‘theurd allemaal veur iwwig,…. in deez tied. 
 

Le Loup 
 



 

Willy  bedankt  voor  het  doorgeven  van  de  pen. 

 
Hoi  fietsmaatjes.  

 
Ik  zal  mij  even  voorstellen  voor  degene  die  mij  nog  

niet  kennen. 
Ik  ben  Maria  van  Tiel,  geboren  in  1954  in  Zijtaart  als  Maria  van  de  

Ven.                
Ruim  41  jaar  geleden  ben  ik  getrouwd  met  Gerard  van  Tiel,  ook  lid  

van  WTC. We  hebben  2  zonen  en  1  dochter  en  zijn  trotse  oma  en  
opa  van  5  kleinkinderen en  met  blijdschap  mogen  we  zeggen  dat  het  

6de  kleinkind  op  komst  is.                     
Iedere  week  passen  wij  enkele  dagen  op  de  kleinkinderen,  dat  is  echt  

genieten.                  
In  1996  ben  ik  lid  geworden  van  WTC,  waar  ik  met  veel  plezier  bij  

de  dames  fiets.  Ik  ben  er  trots  op  dat  de  Zijtaartse  club  een  gezelli-

ge,  sportieve  damesgroep  heeft, en  probeer  zoveel  mogelijk  op  zondag-
morgen  en  woensdagmorgen  aanwezig  te  zijn. Iedere  week  genieten  we  

van  de  mooie  plekken  die  Brabant  ons  te  bieden  heeft.   In  het  najaar  
help  ik  graag  mee  op  de  pauzeplek  bij  de  Zijtaartse  ATB-veldtoertocht.                 

Sinds  een  paar  jaar  heb  ik  de  functie  om  onze  leden  te  voorzien  van  
WTC  kleding,  je  leert  de  leden  kennen  en  het  voelt  goed  om  iets  voor  

de  club  te  kunnen  doen.   
Sporten  en  muziek  zijn  voor  mij  grote  hobby’s,  waar  ik  graag  tijd  

voor  vrij  maak. Ik  ben  lid  van  het  Zijtaartse  koor  Vivace  en  van  de  
Zijtaartse  gitaarclub  Pizzicato.  Verder  ben  ik  ook  actief  als  vrijwilligster  

in  de  Zijtaartse  parochiegemeenschap,  door  iedere  maand  de  Zijtaartse  
parochianen  die  in  verzorg-  en  verpleeghuizen verblijven  een  bezoek  te  

brengen,  en  aan  de  mensen  thuis  die  zich  alleen  en  eenzaam  voelen.  
Het  geeft  een  goed  gevoel  om  aandacht  en  een  luisterend  oor te  bie-

den  aan  naaste. Daarnaast  ben  ik  ook  lid  van  de  avondwakegroep  van  

de  parochie  Zijtaart,  dat  komt  altijd  onverwachts  en  vraagt  veel  tijd  
en  aandacht,  het  is  voor  de  verwerking  van  de  naaste  familieleden  

heel  belangrijk  dat  alles  persoonlijk  en  naar  wens  verloopt.   
Naast  de  huishoudelijke  bezigheden  ben  ik  bij  mooi  weer  ook  graag  

bezig  in de  tuin,  het  onderhoud  vraagt  veel  tijd,  maar  daarna  heerlijk  
om  er  van  te  kunnen  genieten. Zoals  jullie  kunnen  lezen,  er  is  weinig  

of  geen  tijd  over  om  me  te  vervelen,  maar  als  je  dingen  kunt  doen  
die  je  leuk  vindt,  dan  zijn  we  naar  mijn  idee  goed  bezig.  Tot  slot  wil  

ik  iedereen  het  allerbeste  toewensen  voor  het  nieuwe  jaar,  met  hope-
lijk  voor  ons  allen  weer  een  mooi,  veilig  en  sportief  fietsseizoen. 
 

 
 

 aan Tonnie v.d. Rijt 

 

 



 

 

 

“De Fietsenwinkel Zijtaart” veldtoertocht 2016 

 

Met trots kunnen we zeggen dat de VTT een fantastisch evenement was 
met enthousiaste deelnemers, vrijwilligers 

en prima weertje. De vele positieve reac-
ties direct na de tocht en op Facebook 

geeft aan dat we beschouwd worden als 

één van de betere ATB tochten. 
 

De pijlen worden gewaardeerd en de foto-
service vindt men prachtig. Kijk op de 

website www.wtczijtaart.nl voor de foto-
link. Zeker doen!!! 

Een compliment voor ons allen! 
 

Nieuw voor 2016 was de Facebook cam-
pagne, welke meer dan 10.000 personen 

bereikt heeft. Het aantal deelnemers was 
met een kleine 400 min of meer gelijk aan 

vorig jaar. Mede door het forse aantal 
tochten in de regio op deze dag absoluut 

goed! De meeste in-

schrijvingen kwamen 
uit de directe omge-

ving en het niveau 
van de eerste keer op 

een ATB tot professio-
nele wielrenners aan 

toe. 
 

De VTT blijft een be-
langrijk evenement 

voor onze vereniging. Buiten het feit dat het een 
aardig zakcentje oplevert, is het ook voor de wieler-

toeristen uit de regio een eerste indruk van onze en-
thousiaste club. 

 

 



 

 
Speciaal dank voor alle sponsors en vrijwilligers, 

waarvan sommige al vanaf de eerste ATB tocht ac-

tief zijn en welke dit wederom mogelijk hebben ge-

maakt. 

Voor het komend jaar zoeken we nog vrijwilligers 

voor het uitpijlen van routes, pijlen ophalen en 

overige hand– en spandiensten. Dus meld je aan 

op de a.s. ledenvergadering! 

In 2017 gaan we ons inzetten om de route nog uit-

dagender te maken met minder asfalt en afwisse-

lend single tracks met brede paden om goed te 

kunnen passeren. Hiervoor starten we al in het 

voorjaar met de voorbereidingen.  

Weliswaar grenzen we niet aan een groot bekend 

ATB gebied. Maar de waardering van de routes, de 

pijlen, de pauze met versnaperingen, actiefoto’s en 

de inzet en enthousiasme van de vrijwilligers ma-

ken deze VTT tocht uniek!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geportretteerd.                                   
Jo van de  Rijdt 

 
Als je Jo opzoekt kun je zijn adres niet missen, 

er staat vaak een heel opvallende auto van Out-

put voor de deur. Output is sponsor van Wieler-

vereniging Schijndel waar Jo begeleider is van de 

elite/beloften. 

Jo is in 1954 geboren in Schijndel in de Spoor-

laan. Daar vlakbij in het spoorwachtershuisje is 

Anita geboren, waar hij in 1977 mee is ge-

trouwd. Jo en Anita hebben twee zoons: Rik en 

Tim. 

Jo is altijd sportief geweest en was o.a. keeper 

bij Schijndel en schaatste bij de plaatselijke ijs-

vereniging Thialf. 

Na de HAVO ging Jo naar de Pedagogische Academie in Schijndel. Dat 

had hij na een jaar wel bekeken en ging werken bij zijn toenmalige wie-

lersponsor Lakspuiterij de Uitkomst in Geldrop en daarbij volgde hij 3 

jaar een deeltijdstudie MO Aardrijkskunde. Nog voordat hij die studie af 

had, moest hij in 1975 in dienst. Na zijn diensttijd begon Jo op het poli-

tiebureau in Schijndel als administratieve kracht. 

Het werken bij de politie beviel hem zo goed dat hij besloot naar de poli-

tieschool te gaan in Apeldoorn. Zijn 1e standplaats was Woudrichem in 

het land van Heusden en Altena. Jo en Anita gingen wonen in Andel. 

Toen er een baan vrij kwam in Veghel zijn ze daar naartoe verhuisd. Jo 

heeft hierna lang gewerkt op de meldkamer 1-1-2, later ook als applica-

tiebeheerder in Den Bosch waar hij 30 jaar lang elke dag naartoe fietste. 

Dit alleen al is een afstand van zo’n 250.000km! 

Omdat Jo op de middelbare school zat met Henk Mutsaars werd hij ook 

aangestoken door het wielervirus en begon al op 14 jarige leeftijd met 

racefietsen. 

Als je met Jo over fietsen begint straalt hij van alle kanten en komen er 

al snel dikke albums op tafel. 

In 1970 werd hij lid van Wielerclub “het Zuiden” hij trof daar toen de 

voor ons ook bekende gezichten van Ties Verhagen, Harrie Wolfs en later 

Bert Hoedemakers. 

Hij heeft een hele verzameling foto’s en krantenknipsels uit zijn  indruk-

wekkende carrière als amateur wielrenner. Op de foto’s zie je veel beken-

den uit de wielerwereld van die tijd. 

 



 

 

Ook omroeper Ad van de Meulenreek, die een bekende wielerzaak in Gef-

fen heeft gehad, is duidelijk herkenbaar. 

13 jaar fietste hij wedstrijden in alle categorieën op de weg maar ook op 

de baan en in ’t veld. 

Vaak stond hij op het podium van de toen nog populaire wielerrondes.  

Zo werd hij 3 keer 2e in de ronde van Veghel. 

Steeds meer ging hij zich toeleggen op het veldrijden omdat dit beter te 

combineren was met werk en gezin. 

13 jaar fietste hij wedstrijden in alle categorieën op de weg maar ook op 
de baan en in ’t veld. 

Vaak stond hij op het podium van de toen nog populaire wielerrondes.  
Zo werd hij 3 keer 2e in de ronde van Veghel. 

 
Steeds meer ging hij zich toeleggen op het veldrijden omdat dit beter te 

combineren was met werk en gezin. 

Bij het veldrijden werd hij zelfs uitgezonden door de KNWU naar Polen 
om in de  Nederlandse ploeg deel te nemen aan vier wedstrijden. 

 
Na zijn wedstrijdperiode werd hij lid van “de Posttrein” in Schijndel. Een 

toerclub met veel oud- wedstrijdrijders. 
In 1992 nam hij deel aan de bekende cyclo-sportieve  La Marmotte en in 

1993 aan de “Louis Bobbet”. 
 

Als Jo zo enthousiast zit te vertellen over zijn fietsavonturen wordt hij 
even stil bij de valpartij tijdens een politiewedstrijd, waarbij een collega: 

Gerrie Gabriels zo zwaar ten val kwam dat hij ter plaatse is overleden. 
Dat heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Jo raakte daarbij ook zwaar 

gewond en lag in shock op straat. 
 

Sinds 2 jaar is hij met pensioen en geniet van het fietsen met WTC Zij-

taart, zijn kleinkinderen in Driebergen en zijn hobby fotografie. Ook is hij 
lid van wijkraad Veghel Zuid . 

 
Bij WTC Zijtaart zijn we blij dat Jo 

foto’s maakt tijdens b.v. de ATB 
tocht en onze website in de lucht 

houdt. 
 

André van de Nieuwenhof 



 

  
Willem ontmoet Maxima. 

 
Het Brabants Dagblad maakt de-
ze vaartocht mogelijk. 14 sep-

tember zijn André in ik mee ge-
weest. Tot onze verbazing was 

ook Rija de Klein present bij deze 

vaartocht.  
 

Het Maximakanaal is de omleg-
ging van de Zuid-Willemsvaart bij 

Den Bosch. De rondvaart over 
het Maximakanaal begint in de 

gerestaureerde haven van ’s-
Hertogenbosch. We verlaten de 

haven en gaan de Dieze op en 
passeren de citadel en de oude 

oliemolen. Via de Ertveldplas varen we naar de sluis van Engelen. Na het 
schutten van de sluis, wat we van dichtbij meemaken, gaan we via de 

Maas richting Empel en zullen daar via sluis Empel op het Maximakanaal 
gaan varen.  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Het Maximakanaal ontsluit het centrum van Den Bosch en geeft grotere 

schepen de mogelijkheid om via Schijndel naar Veghel te varen. Wij be-
varen het Maximakanaal richting Hintham.  

We vertrekken om 11.00 uur en we zijn om 16.00 uur weer terug bij de 
Diezekade. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Mijn eerste wielerfiets! 
 

Waarschijnlijk herinneren, WTC-ers, jullie, wanneer je met de fietsmicro-
be in aanraking bent gekomen? 

Voor mij was dat op de middelbare school, waar de gym. leraar ontdek-
ten dat sommige jongens van de omliggende dorpen met de fiets naar 

school fietsten. Zag hij, zelf op de fiets naar school, dat er altijd eentje 
was, die hem voorbij ”vloog”. Die rappe vogel was ik! 

In de jaren tussen 1932 en 1985 was er in Limburg een Katholieke Wie-

lerbond! Die z.g. ”Mijnwerkers ronden ” organiseerden. Wat later is over-
gegaan in de ” Wilden Bond ” en nu nog NWB heet!!. Omdat de Katholie-

ken in deze tijd niets op hadden, op sportgebied! Van Gereformeerden- 
Protestanten of andere geloof overtuiging. Was het gebruikelijke, dat o.a. 

de pastoor of kapelaan als bestuurslid aan het langste eind van een 
sportorganisatie trok! Want bijna alle voetbal verenigingen te Limburg, 

heten toen RKVV… of RKSV…! Rooms Katholieke Voetbal Vereniging…… of 
Rooms Katholieke Sport Vereniging…. Los van het sportgebeuren, was 

voor ons jeugd: De Kajotters! Een organisatie die zorgt voor ontspanning 
zoals: Toneel & Zang avonden, dansmiddagen- met muzikale ondersteu-

ning door de jeugd.  
Met het intreden van het Prof voetbal in 1954, ging langzaam maar zeker 

het gordijn omhoog van ” breder ” katholieke denken te Limburg! En wa-
ren de opvattingen met intreden van de TV, gaande weg aan het veran-

deren. Waardoor de macht van de kerk sterk afnam, en het volk zelfs 

voor hun eigen mening opkwam??  
 

DAT EEN TOTALE OMWENTELING TOT STAND BRACHT IN DE SAMENLE-
VING, MAAR OOK OP SPORT GEBIED! 

 
 



 

In de zomer van vijf/ zestiger jaren werden her en der in die tijd door de 

Katholieke Mijn Werkers Bond en het plaatselijke Kerkbestuur fiets rondes 

georganiseerd. De inkomsten, dat deze plaatselijke rondes opleverde, 

ging naar de Missie! De prijzen in natura werd bij de plaatselijke midden-

standers verzameld. Zo ben ik door mijn gym. leraar op een geleende ra-

ce fiets aan de start gezet. Zover ik mij kan herinneren, ging het over 25 

ronden van 1.5 km. Ik was toen 15 jaar, ik heb daar nooit de kop gezien. 

En naar 10 ronden werd ik gedubbeld, maar ik mocht toch door fietsen. 

Meer dood dan levend kwam ik over de finish. Drie weken later was er bij 

ons in de buurt weer zo’n ronde, maar nu niet vlak maar met een klim er-

in. Op deze geleende racefiets heeft mijn dorpsfietsen maker, het zadel 

iets hoger en voor mij meer naar voren gezet. Waardoor ik lager onder in 

de beugel hing, en ik het bochten werk vloeiender nam? Maar hij had ook 

iets veranderd aan het kleine tandwiel achter en groter blad voor. Hij 

heeft mij nog een stel race schoen geleend,.. met pedalen … met leren 

riempjes om je schoenen vast te zetten!! Als je binnen de eerste vijftien 

bent mag je deze set houden! Op de fiets, met al deze aanpassingen 

voelde ik me een ”coureur ”. Om beter op het zadel te zitten had mijn 

moeder een molton onderbroek ( donkerblauw ) van mijn vader. Dat hij 

als werkkleding onderin in de Mijn droeg, aangepast aan m’n kont! Jon-

gens wat fietste dat heerlijk, ja die goede oude tijd. Van te voren wist ik, 

waar de lastige bochten zijn en waar de pijnpunten lagen voor het klim-

werk! Ik heb zeker, deze ronden meer dan vijftig keer gereden, voor de 

wedstrijd. Om het verhaal kort te maken, ik kwam als zesde over de 

eindstreep. Als prijs kon ik bij een plaatselijk slager drie rookworsten op-

halen. Tot mijn vijftiende en zestiende, fietste ik op deze geleende race-

fiets van de gym. Leraar. Het merk was Eroba. Te Echt in Zuid- Limburg 

was een constructie bedrijf, dat van dunwandige centrale verwarming 

buizen. Met hard-soldeer fiets- frames samenstelde. In mijn werkkamer 

hangt nog steeds de foto uit 1957, met op mijn hoofd die z.g. worsten-

helm. De worsten zijn gevuld met henneptouw, omkleed met leer. In die 

tijd werd gefietst met een z.g. vast verzet, wat in het Limburgs Heuvel-

land bergop te doen was. Maar bergaf, kon je de pedalen amper bijhou-

den en onder was je stik kapot van al dat trappen in de lucht? Deze ERO-

BA race fiets, noemde men in de volksmond: Echt Rijd Op Blik Afval! 

Werken bij een kolenboer, was het in najaar druk- druk! Omdat de huis-

houdens voor de wintertijd antraciet- eierkolen- briketten of slam inkoch-
ten! Om de haard of keukenfornuis te verwarmen. Vooral op zaterdag 

sjouwde ik met een mud kolen ( 25kg ) op mijn rug de kelders in, of trap-
pen omhoog naar de zolder. 

 



 

Met het verdiende geld + bedrag van mijn ouders en oom. Kocht ik in 

1960 een echte race fiets! 
RIH: Ik heb nog steeds de nota 

van de aankoop? Gebr. Bustraan 
Westerstraat 250 midden in 

( centrum ) Amsterdam. Cor 
Bustraan heeft “ het maat frame 

“ getekend, helaas ben ik zo na-
ïef geweest! Toen ik na een val-

partij tijdens het Nederlands 
Amateur Kampioenschap dat in 

die tijd alleen plaatsvond te Beek 
( L ). Op de bekende Adsteeg, 

waar de jonge Ger Harings Ne-
derlands amateur kampioen 

werd op 19 jarige leeftijd. Moest 

ik ,.. een nieuwe fiets kopen, bij een fietsen maker (( Het Belgisch Rij-
wielhuis ) te Houthem ( L ) die met dezelfde maatvoering ongeveer over-

eenkwam! Maar de zit voelde toch anders? 
Als Onze- Lieve Heer een fietsenmaker nodig heeft, dan roep ik RIH. In 

totaal werden 63 titels- gouden Olympische medailles, Touretappes en 
wereldkampioenschappen behaald op een RIH. Klinkende namen als Pe-

ter Post, Gerrie Kneteman, Leontien van Moorsel, Gerrit Schulte, Fredor 
den Hertog, Leo van Vliet ( baan ), en Jan Derksen( baan ). Kortom RIH 

Sport Amsterdam is een naam als een klok. Als je het leuke, in het oog 
springende pand in Amsterdam-Noord binnenwandelt, word je meteen 

ondergedompeld in het ambacht van framebouwerij. Daar alles nog op 
maat is gemaakt, is een stalen fiets bouwen erg arbeidsintensief. Al sinds 

1921 bouwen ze fietsen op deze manier! En deze manier, dat is het ge-
bruik van lugs om de stalen Reynolds-buizen met elkaar te verbinden. 

Door het gebruik van lugs kan je met lage temperaturen werken ( hard 

soldeer ), waardoor je het staal niet te zwaar aantast. Het levert een 
spanningsvrije fiets op. Bij TIG-lassen breng je heel veel hitte op een 

plek en dat maakt het frame fragieler. Je moet het frame achteraf bijna 
altijd na richten waardoor je een aantal levensjaren uit het staal trekt?  

Informeer maar bij onze Ad, of ik gelijk heb. 
Het woord rih is Arabisch, en betekent ” snelle wind ”. Cor Bustraan was 

getrouwd met een Turkse vandaar deze naam RIH. Maar je kunt het ook 
lezen als Race- Industrie- Holland? Er hangt een soort romantisch gevoel 

rond het merk RIH als ik af en toe op hem ga fietsen. Ik vind hem nog 
steeds een karakterfiets, een fiets met een ziel die ik voor de rest van 

mijn sport leven wil gebruiken. Natuurlijk was alles afgemonteerd met 
Campagnolo- Record voor de gepassioneerde fietser zoals ik. Campagno-

lo, The Soul of Cycling, het vertegenwoordigt de ziel, de historie en de 
toekomst van het echte fietsen ’’ zeg ik “.  

” Steel is real ”, RIH is een staalbouwer van de zuiverste soort! Een brok 

romantiek op twee wielen. Ik heb in totaal vier RIH-‘s versleten. Maar nu 
heb ik als Opa, mijn kleinkind een RIH, zijn eerste race fiets gekocht 

in………. natuurlijk. Schulte Rood + Campagnolo + Brooks zadel! 
 

Le Loup 



 

 

 
 

 
 

 
 

Dementie raakt ons allemaal; via ons werk en in je eigen omgeving. Bij 

BrabantZorg en BrabantWonen willen we graag ons steentje bijdragen 
om meer onderzoek mogelijk te maken naar dementie. We stappen 

weer enthousiast op de tandem met 5 teams voor een onvergetelijke 
tocht! Het Aatrium in Veghel is een onderdeel van BrabantZorg. 

André in ik doen daar vrijwilligerswerk. André gaat elke dinsdagochtend 
met een bewoner op de duo fiets voor een tochtje in de omgeving. Ik 

ga, samen met de leerlingen van het Fioretti 
College Praktijkonderwijs, wandelen.  

Hierdoor werd ons gevraagd of wij interesse 
hadden om mee te doen met deze tocht. Dus 

doen we mee op 17 en 18 september en ma-
ken deel uit van het team BrabantZorg 2.  

 
2bike4alzheimer heeft de vorm van een ver-

geet-mij-niet: 5 etappes van 80 km rond 

Amersfoort. Deelnemers rijden de 400 km lan-
ge route in estafette in duo's op tandem of op 

fietsen. Halverwege elke etappe is een (niet verplicht) wisselpunt aan-
geduid. 

 
De routes: 

1: Amersfoort, Leusden, Lunteren, Otterlo, 
Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Hoevelaken, 

Amersfoort.  
2: Amersfoort, Den Dolder, De Bilt, Utrecht, 

Leidsche Rijn, Haarzuilens, Breukelen, Loos-
drecht, Hollandse Rading, Lage Vuursche, 

Soestdijk, Amersfoort. 
3: Amersfoort, Barneveld, Voorthuizen, Putten, 

Ermelo, Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort.  

4: Amersfoort, Soestduinen, Zeist, Bunnik, Langbroek, Wijk bij Duurste-
de, Amerongen, Scherpenzeel, Leusden, Amersfoort. 

5: Amersfoort, Nijkerk, Almere, Naarden, Bussum, Hilversum, Baarn, 
Soest, Amersfoort.  

 
André in ik fietsten 2 halve etappes en samen fietsten we route 5 hele-

maal, dus hebben we 160 kilometer in onze benen.  
De opbrengst van editie 2016 is € 79.348, waarvan € 3.521 door ons 

team.  
André en ik bedanken de leden van WTC, die ons gesponsord hebben 

voor deze tocht. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Annie van de Nieuwenhof 

 
 

 
Mijmerij of Meierijstad! 

 
Er was eens ’n dorpje dat heette Zijtaart. Iedereen die er leefde vond de-

ze plek wel waard. 
 

Er werd alles tot op de cent uitgerekend. Zodoende werd er ook veel ge-
spaard. 

 
Geen automobiel reed te snel op de wegen. Gaf voorrang aan alles, zo-

wel links als rechts. 
 

 Iedereen wenste elkaar heil en zegen. En niemand die gunde ’n ander 

iets slechts. 
 

De kerk die was iedere week afgeladen. En in de collecteschaal lag niet 
een knoop. 

 
Politici waren elkaars kameraden. En nooit lag er een, met iemand  over-

hoop. 
 

Zo’n plekje als dit is er uit mijn dromen. De aanleg N279 zal het leven 
verstoren. 

 
Het was voor ons allemaal mooi meegenomen. Als de fusie voor ons 

mensen, dat brengt, wat men beloofden!!    
 

Le Loup 



 

 

Tien keer mooier dan een maïsveld. 
 

Op 10 aug fietsten wij senioren naar ” in Den Bockenrijder ”.  
Er zijn plekken in Brabant die lijken op Côte d’Or in Frankrijk. Daar is ie-

der zakdoekje grond, ook tussen de huizen en in de bermen, aangeplant 
met stokken pinot noir en chardonnay als leveranciers van prachtige 

Bourgogne. 
Maar midden in het ” Groene Woud ” zijn het berken, beuken, eiken, po-

pulieren of platanen die in strakke rijen tot aan verre horizonten het 
landschap vullen, en hier en daar ook tussen erkers en voortuintjes zijn 

gewrongen. Ze wachten tot ze over een paar jaar, even strak in hun gelid 
als nu, de straten van dorpen en steden gaan verfraaien. Met hun onge-

looflijke hoeveelheden bepalen ze het landschap tussen pakweg Best, 

Oirschot, Spoordonk, Haaren, Oisterwijk, Udenhout, Esch, Sint-
Oedenrode, en Liempde.  

De grootste boomkweker is Van den Berk in Sint-Oedenrode met in totaal 
ongeveer 250 hectaren, gevolgd door Mart van den Oever die in Haaren 

en de wijde omgeving 170 hectaren beplant houdt. Men schat het aantal 
boomkwekerijen in het ” Groene Woud ” op honderdvijftig en het aantal 

hectaren jonge boomaanplant op tweeduizend. De basis van al die kwe-
kerijen is het mengsel van leem uit de beekdalen en zand. 

Waarom vertel ik jullie WTC-ers dat? 
Vele van jullie fietsen in WTC- clubverband of alleen, fietsen door binnen 

wegen in Midden Brabant. Waar deze boomkwekerijen zijn gevestigd, die 
bij dragen tot het fraaie coulissen landschap in het hart van Brabant. 

Links en rechts zie je ” De vlag van Noord-Brabant ” opduiken bij diverse 
bedrijven. De vlag bestaat uit 24 rode en witte vlakken. De vlag wordt al 

sinds de middeleeuwen 

gebruikt, en is afgeleid 
van de rood-wit geblokte 

vaandels die burger 
compagnieën uit Ant-

werpen in de zestiende 
eeuw gebruikten.  

De tuinbouw is na Schip-

hol de belangrijkste eco-

nomische drager van 

Nederland. Daarna volgt 

de Rotterdamse haven. 

Verspreid over het hele 

land zijn er vijf kernen 

met boomkwekerijen. 

Wat productie waarden betreft is Midden Brabant de grootste. Andere 

kernen zoals Boskoop en Zundert, zijn zich gaan specialiseren! In hees-

ters- coniferen en bosplantsoen planten. 

 



 

 

Neem als voorbeeld het voor jullie bekende Landgoed Velder in Liempde. 
Frans van Boeckel is eigenaar van het 180 hectaren groot Landgoed. 147 

hectaren is bos en 20 hectaren met natte weitjes is aangeplant met popu-
lieren dat vroeger een geweldige economische betekenis als nutshout: 

Voor een te Eindhoven luciferfabriek en de klompen industrie te Liempde 
en Best. Maar dat is allemaal voorbij. Terwijl je die bomen geweldig kunt 

gebruiken in de daken van boerderijen, wordt het beste hout nog ge-
bruikt voor multiplex. De rest is voor pallets en papier industrie. Het land-

schap van ” Het Groene woud”- is een landschap van Allure- rijk gevari-
eerd!!. Afwisselend, onnavolgbaar mooi, soms ruig, dan weer kleinschalig 

natuurgebied. Dat de vorm heeft van een driehoek. Hoewel grote steden, 
zoals Tilburg, ‘s Hertogenbosch, Eindhoven, en kleinere dan Sint-

Oedenrode, Liempde, Boxtel, Oisterwijk, Vught en Best niet veraf liggen, 
toch is het op deze plek alsof er geen andere wereld bestaat dan die wij 

senioren op race fiets waarnemen. Landschap, dat is in zijn meest simpe-

le omschrijving, het deel van de aarde dat zich tussen de waarnemer en 
de horizon bevindt. Maar het is niet in alle gevallen het romantische land-

schap dat men graag zou willen zien?? Vooral als de wind uit vele hoeken 
je raakt, de regen je lijf geselt op de race fiets. Dan kleurt deze ” wereld ” 

wel anders!        
 

Le Loup  
 

 

Wie gaat met me terug naar de vijftiger jaren.  

 
De tijden van Ot en van Sien. Om zilverpapier voor de zwartjes te sparen. 
De baby’s vervoerde men met ooievaren. De pil die was nog clandestien. 

De jaren vijftig, lijken nu ’n grijs verleden. De jaren vijftig zijn geschiede-

nis voortaan.  
Maar zelfs al gaat de tijd gestaag met reuzenschreden. We blijven telkens 

bij die goede jaren staan. 
Het was niet zo slecht in de vijftiger jaren. ’n Leraar die werd niet gepest.  

Er viel op de school niks te mitsen of maren. Geen mens wist wat key-
board of drugdealers waren. 

 

Er raakte haast niemand gestrest. 
Er was weinig mis met de vijftiger jaren. Er werden geen tassen geroofd. 

’n Enk’ling maar zat televisie te staren. Veel mensen vertoefden rondom 
de altaren. Want er werd nog volop geloofd. 

O was het maar als in de vijftiger jaren. Er hoefde geen slot op de fiets. 
Geen een liep met groene of purperen haren. 

We zagen geen nichten en geen vriendenparen. Van files ook, nauwelijks 

of niets.     

Le Loup 

            



 

 

 

 

 

 

 


