
De Zoza weer bij elkaar, zaterdag 15-03-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag  15 maart, bij René en Mieke, in hun spiksplinternieuwe riante appartement. 
Aanwezig: René en Mieke natuurlijk, Frank, Heike, Els, Judith, Eric, Verie, Monique, Annelies, André, 
Anna en Richard!!!! Fijn dat je er weer bent, Richard.  
Afwezig: Margreet. Ziek. (Beterschap, Margreet!) 
Ook Frank beweerde ziekjes te zijn, want hij wilde niemand zoenen. 
Annelies, die om de hoek woont, kwam als laatste binnen (nee: A & A nog later, iets met de 
TomTom), maar @ had het excuus dat ze man Hans moest afleveren bij een feestje aan de overkant. 
Als straf mag ze de notulen maken. 
 
René, eindelijk opgepord, opent. De kascommissie bestaat al lang niet meer, maar Richard, Verie en 
Eric moeten nog betalen over 2013. Allen: € 10,00 voor 2014 a.u.b. overmaken naar postgiro 4935 
745, René Rood. Misschien moet het een langer nummer zijn, maar dat mag je zelf doorgeven, René.  
Judith geeft meteen al aan dat zij met haar onregelmatige diensten nooit van te voren kan aangeven 
wanneer zij wel of niet kan. Dat betekent dus dat wij héél blij zijn als ze mee kan fietsen. Frank en 
Heike moeten vroeg weg, dus of we even opschieten. Eric kan alleen in de even weken, of was het 
oneven?, in ieder geval was er voor vanavond een oppas geregeld. (Noot: 15 maart, week 11, 
oneven). 
Hè, we kunnen beginnen, nadat Els een enorme nies heeft gehad.  
 
Dit is er bedacht. 
Za  6 april  Haarlem e.o.   Station Haarlem  Mieke 
Zo 20 april  Deventer  Deventer   A & A 
Za  3 mei  Bollenstreek  station Overveen  Annelies 
Zo 18 mei  Abcoude  station Abcoude  Els/Margreet 
Za 31 mei  Woerden  station Woerden  Eric 
Zo 15 juni  Amersfoort  station Amersfoort  Heike 
Za 28 juni  Kagerplassen  station Sassenheim  Verie 
Zo 13 juli  Castricum  station Castricum  Frank en Johanna 
Za 26 juli  Apeldoorn  station Apeldoorn  Judith 
Zo 10 augustus  Gouda   station Gouda   Monique 
Za 23 augustus  ’t Gooi   station Hilversum  René 
Za 30 augustus  Garnwerd  Garnwerd Zomer JazzFietstocht Mieke 
Zo 7 september  Waterland  station Amsterdam CS  Els 
Za 20 september Schagen   station Schagen   André 
Zo 5 oktober  ???   ????    ???? 
Za 18 oktober:  afsluiting seizoen 2014, Frank 
Za 14 maart 2015:  opening seizoen 2015, Verie 
Winterprogramma: André 
 
Rondvraag 
Mieke: graag knooppunten doorgeven, als je de tocht doet 
René/Mieke: een stel uit Rotterdam heeft aangegeven wel mee te willen fietsen. Hoe doen we dat? 
Frank: ze moeten wel humor hebben. Eric: wil de 1e selectie wel doen. Uiteindelijk neemt Frank 



contact op met de vragensteller(s). Info krijgt hij via Mieke als mailverzoek via de site is 
binnengekomen. Wij worden op de hoogte gehouden via Frank. 
 
Het is bijna niet te geloven, maar na 35 minuten waren we eruit, en kwamen de drinkjes en héérlijke 
hapjes op tafel.  
Judith gaat een punnik-clinic doen. Annelies toverde een ijsmuts tevoorschijn, óók gepunnikt 
(cadeautje voor de jarige job aan de overkant), maar geen mens geloofde dat. Het was gebreid, 
zogenaamd. Terwijl die onder de ogen van @ gepunnikt was, en die  nog steeds nijdig is omdat 
niemand haar geloofde. (Vanaf elf uur heeft de jarige, tot ver na enen, met die ijsmuts op, de 
gepunnikte ijsmuts dus, rondgedanst, samen met @) 
 
We gaan weer lekker fietsen straks. 


