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Het is weer december, de donkere dagen voor Kerstmis. 
Sinterklaas en zijn , al dan niet zwarte Pieten, zijn verdwenen 
en de winkels liggen vol met kerstspullen. (soms al voor de 
Sint er was). 
En of je nou de Sint in ere houdt of Kerstmis uitgebreid viert, of 
aan alle twee een broertje dood hebt, je ontkomt niet aan de 
speciale sfeer die in deze maand volop aanwezig is. 
 
En dan is het al weer heel snel januari, we schrijven dan al 
2018. Waar blijft de tijd. 
 
En… traditioneel op de 2e zondag in januari onze 
veldtoertocht, dit jaar vanaf het NWC complex en niet vanaf de 
hockeyclub wat de laatste jaren de thuisbasis was van deze 
activiteit. 
Maar NWC of HCAS, maakt niet zo veel uit als we maar 
massaal deel nemen zodat het werk van de vrijwilligers niet 
voor niets zal zijn.  
 
Helaas hebben we ook een slecht bericht, sinds oktober 2014 
heeft Francien Knoops met veel enthousiasme in de 
redactiecommissie gezeten. Helaas moet zij, vanwege andere 
drukke werkzaamheden, stoppen met haar redactionele werk. 
Of wij al een vervanger(ster) hebben voor Francien is bij het 
schrijven van dit stukje nog niet bekend maar als je interesse 
hebt meldt je aan. TWC is er je dankbaar voor. En voor 
Francien,  
Heel hartelijk bedankt voor je inzet en collegialiteit. 

 
Als laatste willen we iedereen hele fijne   
feestdagen, en een gezond, gelukkig en sportief 
2018 toewensen 
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Fietsvrienden van TWC, 

 
In deze rubriek breng ik jullie altijd op de hoogte van de 
recentste ontwikkelingen binnen onze club. Zo aan het einde 
van het jaar - een goed moment om eens terug te kijken wat 
we zoal hebben bereikt.  
 
Kijken we even terug op de gehouden visieavond in November 
2016. Met een 20-tal leden hebben we toen gebrainstormd 
over hoe we onze missie kunnen bereiken en aan het 
vormgeven van de visie van TWC. Dit hebben we gedaan aan 
de hand van de 3 beleidsthema’s, opgesteld door het bestuur 
eerder dat jaar:  

1) Aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe “jongere” 

leden. 

2) Imago van de club versterken. 

3) Interne- en externe communicatie verbeteren. 

 

Uit de brainstorm ontsprongen interessante ideeën en die 
hebben we toen vertaalt naar een aantal uitvoerbare 
actiepunten. Onderstaand de actiepunten (nov. 2016) en 
meteen daaronder een korte omschrijving van de huidige 
status hiervan: 
 

1) App-groepen opzetten vanuit de vereniging om de leden 

te informeren. 

STATUS: We hebben er niet voor gekozen om middels 

app-groepen de leden te gaan informeren omdat appen 

2e richtingsverkeerd is. Er zijn wel 2 app-groepen 

bijgekomen voor de dinsdagmiddag- en 
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woensdagavondgroep. Als er behoefte is aan meer app-

groepen dan horen we dat graag. 

 

2) Brede activiteit voor alle leden en ook voor niet leden. 

Bijv. een meerdaagse waar je naar toe kunt werken-> 

doelbewuste uitdaging. Ook om nieuwe leden aan te 

trekken. Promoten in de media. 

STATUS: Er is een werkgroep gestart met de 

organisatie van de Ventoux challenge. Het doel van de 

werkgroep is om voor iedereen die de uitdaging mee 

aan wil gaan, een gezellige 5 daagse trip te maken naar 

Zuid Frankrijk. In een mooie omgeving 4 dagen fietsen 

en één of meerdere keren de Mount Ventoux te 

beklimmen. We noemen het een brede activiteit omdat 

er naast leden ook niet TWC leden aan mee mogen 

doen. Het nevendoel is dat TWC weer positief in de 

media komt en dat we er nieuwe leden aan overhouden. 

Belangrijk voor een gezond ledenbestand. 

 

3) Meer publiciteit - voor/na een activiteit.  

STATUS: TWC is ook veelvuldig in de media te vinden. 

Doorgaans wordt er altijd een bericht, zowel voor als na 

een activiteit in het Peelbelang geplaatst, en met 

regelmaat staan wel op de voorpagina. Activiteiten 

kondigen we ook aan op Siris-TV,  het ED en soms in 

de Traverse. Ook wordt er vaak iets op Facebook 

geplaatst. 

 

4) Opvang nieuwe leden. Leden moeten zich snel binnen 

de club thuis gaan voelen. 

STATUS: We hebben ook beleid gemaakt rondom nieuwe 
leden. Nieuwe leden verdienen extra aandacht en zo hopen we 
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dat nieuwe leden zich snel thuis gaan voelen binnen de club. 
Begin van het jaar zijn we gestart met 4 zogeheten 
welkomstheters. Potentiele leden kunnen bij deze 
contactpersonen informatie inwinnen indien ze voornemens 
zijn om lid te worden. De welkomstheters zijn ook 
aanspreekpunt om het nieuwe lid goed te laten landen binnen 
de club.  

We hebben een samenwerkingsverband met Luuk van 
Leeuwen van Bike Totaal. Elke nieuwe eigenaar van een 
racefiets of MTB, gekocht bij Luuk, krijgt een gratis 
jaarlidmaatschap van Luuk. Dit zijn potentiele nieuwe TWC-
leden en hier gaan we actief mee aan de slag. We hebben 
recent een informatieavond gehouden voor deze nieuwe 
leden. Ook niet leden waren welkom. Doel was om leden 
kennis te laten maken met het bestuur en een aantal actieve 
leden. Daarnaast werd informatie verstrekt over TWC en 
welke activiteiten er georganiseerd worden. Aanwezige 
werden verzocht om aan te geven wat TWC zou moeten 

organiseren 
zodat het 
nieuwe lid vaker 
zal gaan 
deelnemen aan 
TWC 
activiteiten. Een 
gezellige en 
geslaagde 
avond. De 
nieuwe leden 
gaven aan dat 

ze erg 
geïnteresseerd 
zijn in een MTB-
clinic voor de 

startende mountainbikers. Addy Ramakers hebben we 
bereid gevonden om een clinic te organiseren voor deze 
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nieuwe leden. Addy gaat ze in een paar zaterdagochtenden 
de beginselen van het mountainbiken bijbrengen. Gelijktijdig 
zijn we ook gestart met een nieuwe fietsgroep voor de 
beginnende mountainbiker. Deze groep is op zondag 17 
december j.l. voor de eerste keer het bos in geweest. Deze 
groep is een mooie  aanvulling naast onze bestaande MTB-
groep.  

 
5) Veiligheid / respect voor elkaar. Routes moeten 

kloppen. EHBOers / EHBO kit. 

STATUS: We zijn bij de start van het nieuwe 
fietsseizoen gestart met NTFU opgeleide wegkapiteins. 
Wegkapiteins (groepsbegeleiders) willen we inzetten om 
een groep te begeleiden zodat dit de veiligheid en 
sociaal fietsgedrag in het verkeer ten goede komt. Hij/zij 
onderneemt actie indien de situatie hier om vraagt. De 
inzet van de wegkapitein is niet zo eenvoudig gebleken 
als vooraf gedacht. Bij de ene groep verloopt dit vrij 
natuurlijk, bij de andere verloopt dit minder eenvoudig. 
Wil het slagen dan moet vooraf duidelijk zijn wat de 
wensen en afspraken binnen een groep zijn. Er is 
behoefte aan iemand die de invoering en coördinatie 
rondom wegkapiteins op zich wil nemen. We gaan 
navraag doen bij andere clubs hoe zij hiermee om gaan.  

 

Terugkijkend zijn we best trost op wat we met elkaar allemaal 
gedaan en bereikt hebben. Indien iemand nog goede ideeën 
heeft op boven staande punten laat het ons weten. 

 
Jos Moors 
 
Voorzitter TWC Asten. 
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KANSPLUS   

      

  Avondfiets3daagse TWC Asten 
 

 Van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 oktober 2017 
organiseerde Kans Plus Asten Someren in samenwerking met 
fietsclub TWC Asten de tweede avond driedaagse op 
hometrainers. 
Normaal gesproken vinden in verenigingsgebouw “Den Dissel” 
van KansPlus Asten Someren aan de Beatrixlaan in Asten vele 
activiteiten plaats voor mensen met een beperking maar deze 
drie avonden was het podium het domein van de wielrenners. 
  
Tijdens de fietsdriedaagse hebben we drie avonden kunnen 
genieten van spannende wedstrijden. Ook leden van KansPlus 
Asten Someren en renners van TWC namen deel aan de 
wedstrijden en lieten zien heel wat kracht in de benen te 
hebben.  
Alle drie de avonden stonden in het teken van knappe 
sportieve prestaties, gezelligheid en een geweldige sfeer.  
Na drie avonden kon het team van ETB Willem Bos tot winnaar 
gekroond worden. 
De renners Mark Aarts en Frank van Diepen behaalden tijdens 
de drie avonden in totaal 68 punten. Op de tweede plaats 
eindigde het team van Timmerwerken Paul Winkelmolen (66 
punten) gevolgd door T.S.C. Solo 1 op de derde plaats (63 
punten). De snelste 500 meter sprint tijdens de fietsdriedaagse 
werd gefietst door Mark Aarts (17,24 seconden).  
Johnny v/d Els fietste in een tijd van 27,52 seconden de 
snelste 750 meter sprint.  
De snelste koppeltijdrit werd gereden door het team T.S.C. 
Solo 1. Een speciaal onderdeel waarbij de deelnemers 
moesten proberen in 40 seconden precies 400 meter af te 
leggen werd knap gewonnen door Casper van den Bogaart.  
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Naast de officiële wedstrijden waren er tijdens de intermezzo’s 
spetterende optredens van onder andere dansgroep 
 “De Special Stars” en percussiegroep “De Vrolijke Noot” van 
KansPlus Asten Someren. Ook gingen de burgemeester van 
Asten, wethouders uit Asten en Someren en de prinsen en 
vorsten van een aantal carnavalsverenigingen de sportieve 
strijd met elkaar aan. 
  
Wij kijken tevreden terug op een zeer geslaagde 
fietsdriedaagse en willen de TWC deelnemers hartelijk 
bedanken voor hun medewerking. 
 
De organisatie. 
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De vragenlijst van: 
 
 
Naam:    Twan Bekx  
 
Leeftijd:     54 jaar 
 
ATB / Wegfietser / E biker:  ATB   
 
Km. per jaar:    2500 km  
 
Beroep:    Ondernemer    
     verfspeciaalzaak 
 
Partner:     Suzanne 
 
Kinderen/Kleinkinderen:  1 dochter en 1 zoon,  en 2 

schoonkinderen en 2 
schatten van kleinkinderen 

 
Hobby’s naast het fietsen:   Werken 
 
Taken (gehad) bij TWC:   Bestuurslid Nightbike – crazy  

bikeride – MTB-              
onderhoud routes 

 
Het lekkerst vind ik:  Pasta    
 
Dit lust ik helemaal niet:  Rode bieten 
 
Manier van vakantie vieren: Zonvakantie  
 
Vakantieland: Griekenland 
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Huisdieren:     Geen 

 
Ik geniet het meest van:   Kinderen en kleinkinderen 
 
Ik heb een hekel aan:   Liegen 
 
Ik zou graag ontmoeten:  Geen idee 
Ik droom ’snachts wel eens van:   Een andere vrouw:   
 
Ik vind belangrijk in het leven:  Gezond blijven en genieten 

van kleine dingen  
 
Wat ik verder nog wil laten weten:Dat ik een gelukkig en     

gezond mens ben, en nog 
vele    jaren op de zelfde voet 
door wil gaan.  

 
 
 
 

    
 
 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://excelsior20.nl/media/news/originals/1493382203_2017-04-28-02-vragenlijs.jpg&imgrefurl=http://excelsior20.nl/home/nieuwsarchief/28/04/17/vragenlijst-voetbalseizoen-2017-2018/6917/&docid=h5JbjhUkWE6QdM&tbnid=2REJ1xVlUryWHM:&vet=10ahUKEwjs8qLh3LXVAhWBIVAKHYNuBjIQMwhhKB0wHQ..i&w=1200&h=1200&bih=876&biw=1280&q=vragenlijst&ved=0ahUKEwjs8qLh3LXVAhWBIVAKHYNuBjIQMwhhKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/16584812_343034982757104_6783356783344746496_n.jpg?ig_cache_key=MTQ1Mjg3MTc0MjAwNjkyNzQzMA==.2&imgrefurl=http://www.imgrum.org/tag/vragenlijst&docid=j0sgi115ztw9ZM&tbnid=GIFBv8gTQXrRVM:&vet=10ahUKEwiYuYLC37XVAhXEL1AKHaH0B1U49AMQMwgFKAMwAw..i&w=480&h=480&bih=876&biw=1280&q=vragenlijst&ved=0ahUKEwiYuYLC37XVAhXEL1AKHaH0B1U49AMQMwgFKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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ATB-CLINICS 

 

Om onze nieuwe  (mountainbike)leden de kneepjes van het 

mountainbiken eigen te maken zijn we op zaterdag 16 

december j.l. gestart met de eerste atb-clinic.  

Deze clinic wordt gegeven door ons eigen TWC-lid  

Addy Raaijmakers die officieel het NTFU instructeurs-diploma 

heeft.  

Degenen die nu deze 2x een halve dag clinic volgen zijn bijna 

allemaal nieuwe leden, de meesten zelfs beginnende atb’ers.  

 

Begin volgend jaar (januari en februari) worden er wederom 

atb-clinics door Addy gegeven. Waarschijnlijk komen er in het 

voorjaar ook dergelijke clinics voor de wegrenners. Iedereen 

die belangstelling heeft voor een van de twee of eventueel 

beide clinics kan zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende. 

 

Albert de Jong 06-81546926 of per mail: 

dejongalbert@hotmail.com 
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k 

Namens Bestuur T.W.C. Asten 
 

Jos Armand Bjorn Albert Martien 
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Jaarlijkse winterbeurt actie 

racefiets/mountainbike/toerfiets. 

 

Maak nu een afspraakbij ons in de werkplaats om jouw 

racefiets,mountainbike,of toerfiets langs te brengen voor de 

meest uigebreide onderhoudsbeurt. Tijdens de winterbeurt 

gaat je fiets volledig uit elkaar,wordt het frame 

geïnspecteerd,alle lagers schoongemaakt en gevet en wordt je 

hele fiets weer perfect afgesteld. Uiteraard krijg je advies op 

maat over eventuele te vervangen onderdelen. Alles wordt 

gereinigd en gesmeerd met specialistische 

onderhoudsmiddelen . 

 

 

Preventief adviseren wij om schakel en remkabels te 

vervangen en bij een racefiets ook het stuurlint. 

Je betaald hier geen extra arbeidskosten  voor ,wel de 

onderdelen. 

 

Winterbeurt: het beste behoud van lekker en veilig fietsen 

Onze winterbeurt omvat: 

-Wielen richten 

-Spaakspanning controleren 

-Versnellingen afstellen 

-Remmen stellen 
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-Wiellagers smeren 

-Trapas demonteren/vetten 

-Balhoofd vetten / afstellen 

-Fiets reinigen & poetsen 

-Fiets geheel nazien 

-Kostenloze montage eventuele vervangingsonderdelen 

 

Dit alles voor slechts €75,- 

 

Maak direct een afspraak. 

Bel ons op 0493-691355 of mail naar info@lukevanleeuwen.nl 

voor het maken van een afspraak. 

 

 

Alle fietsen zijn welkom bij Bike Totaal Luke van Leeuwen 

Heb je je fiets niet bij Bike Totaal Luke van Leeuwen 

aangeschaft? Geen probleem! 

Wij onderhouden alle merken en type racefietsen 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@lukevanleeuwen.nl
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Informatie avond 

Voor nieuwe leden (gehouden 23 oktober 2017) 

We hebben deze avond gehouden om met onze nieuwe leden 

in contact te komen. De nieuwe leden hebben kennis gemaakt 

met het bestuur en de aanwezige actieve leden. Voor de 

meeste nieuwe leden - die lid zijn geworden via het gratis 

jaarlidmaatschap van Bike Totaal Luuk van Leeuwen - was dit 

een eerste kennismaking met onze club. Leden moeten zich 

thuis voelen bij TWC. We hebben geen clubhuis waar leden 

elkaar kunnen ontmoeten. We hebben de nieuwe leden 

geïnformeerd wat we als club te bieden hebben. Veel nieuwe 

leden komen niet automatisch fietsen en we wilden juist 

achterhalen wat daar de reden van is. Welke behoeftes 

hebben deze potentiële nieuwe leden. In een paar groepjes is 

er gebrainstormd over de volgende 3 thema’s met in de 

onderstaande kaders de meest genoemde en aansprekende 

antwoorden: 

1) Wat houd je tegen om meer te komen fietsen? 

Geen tijd (jong gezin; 
onregelmatig werk 

Voorkeur andere aanvangstijd. 

Angst om te fietsen in een 
groep 

Te weinig ervaring met het fietsen 
in een groep. 

Afstand te lang De bestaande groepen fietsen 
een te lange afstand. 

Snelheid niet goed De bestaande groep fietst te hard 
of te langzaam.  

. 
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2) Wat zou TWC moeten veranderen/organiseren zodat we 

jou vaker zien verschijnen? 

 Diversiteit in tochten Buiten de regio; extremere 
tochten; zaterdag; 
retrotocht; door de week; 

Begeleiding voor beginners  
(Startersgroep; Onder 
begeleiding fietsen) 

Workshops voor leden 
(Training; voeding; 
fietsonderhoud; Garmin) 

Naar een doel toe kunnen 
werken (De Ventoux) 

 Gezamenlijk spinning voor 
TWC leden 

Clinic op de weg (Start2Bike) Andere starttijden 

MTB clinic (m.n. voor beginners) Kinderopvang 

 

 

3) Wat zou jij graag willen, dat we voor jou organiseren? 

Kilometer vergoeding / Fiets 
afspuitplaats 

 Down hillen 

Bekende spreker uitnodigen 
(Bv: Peter Winnen; Henk 
Lubberding) 

Mountainbike groepen met 
vaste route en vast aantal 
kilometers 

Tochten elders fietsen 
(Dagtochten; of een 
uitdaging zoals de Mont 
Ventoux in September 2018) 

Een keer per maand op 
zaterdag een toertocht 

Tocht vertrekken met wind 
tegen 

 Eigen club huis  

Jaarlijks terugkerend 
evenement 

 Competitie binnen de club 
organiseren 
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Op de avond hebben we de aanwezige ook gevraagd een korte 

enquête in te vullen. 

Resultaten Enquête gehouden tijdens informatie avond 
voor "nieuwe" leden TWC 

Heeft een racefiets 23 

Heeft een Mountainbike 27 

Nog geen lid van TWC 3 

Fietst nog nooit bij TWC 9 

Wil meer gaan fietsen bij TWC 9 

Heeft geen ervaring in het fietsen in een groep 10 

Heeft interesse in Start2Bike (wegrenners) 13 

Heeft interesse in een MTB Clinic  (8 hiervan in een 
clinic voor starters)  

19 

Voorkeur damesgroep 6 

Voorkeur om te fietsen in een startersgroep 9 

Interesse in het Mount Ventoux avontuur 11 

 

Duidelijk werd dat er veel belangstelling is in de MTB clinic. 

Het leek ons verstandig om voor startende mountainbikers en 

voor de gevorderde 2 aparte clinics te gaan houden. De 

beginnende fietsers gaven ook aan dat ze graag zouden 

starten met mountainbiken in een beginnersgroep. Zij hebben 

nog weinig ervaring met het fietsen in een groep, niet gewend 

aan de snelheid en afstand van de bestaande MTB-groep. Bij 

het verschijnen van deze Tube heeft de clinic voor de 
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beginnende mountainbiker plaatsgevonden en een nieuwe 

MTB beginnersgroep voor het eerst op pas geweest. De clinic 

voor de gevorderde mountainbiker zal op een later moment 

plaatsvinden. We hopen dat het interessant is geweest voor 

onze nieuwe leden en dat we jullie vanaf nu regelmatig zullen 

zien bij een op andere activiteit. Mochten jullie nog vragen 

hebben neem dan contact op met iemand van het bestuur of 

een van de welkomstheters, te vinden op onze website. 

 

T.W,C.Asten 
 

-----/////----- 

 

Informatieavond Ventoux Challenge 

 

Op 15 januari wordt een informatie bijeenkomst houden voor 

leden en niet-leden van TWC. 

Iedereen die de uitdaging wil aangaan om deze legendarische 

berg – bekend uit de Tour de Franse - te bedwingen.  

Iedereen kan deelnemen want je fiets de berg in je eigen 

tempo omhoog. 

 

Kom gerust luisteren hoe het programma er uit zal zien. Er 

wordt informatie gegeven over hoe je je het beste kunt 

voorbereiden.  

Voor de een is de sportieve uitdaging het belangrijkste voor de 

ander staat de gezelligheid voorop. Je kunt besluiten de berg 

één keer op te fietsen, uiteraard in eigen tempo. De ander kiest 

gaat de uitdaging aan om het 3 keer op één dag te proberen.  

Ook voor mountainbikers een leuke uitdaging in een prachtige 

omgeving, want de Ventoux kan ook op onverharde weg 
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beklommen worden. Verder zijn er voor wegrenners en 

mountainbikers mooie routes in de omgeving om te fietsen. 

Op de avond willen we informatie geven over hoe deze 

gezellige uitdaging er ongeveer uit zal zien: 

 

- Programma 12 tot 16 september 2018. 
 

- Reis informatie 
 

- Training en voorbereiding 
 
- Fiets mogelijkheden 
 
- Faciliteiten bij het verblijf. 

 

15 Januari, aanvang 19:30 uur, klein zaal Jan van Hoek 

 

Tot dan, Tamara, Piet, Jeroen en Jos 

 

-----/////----- 

 

 

Starters groep ATB 

Een van de wensen die op de informatieavond vanuit onze 

nieuwe leden naar voren kwam was de vraag om een starters 

groep te beginnen voor atb’ers.  

Graag willen we aan die wens gevolg geven en daarom starten 

we vanaf zondag 17 december met die groep. 

 We vertrekken op dezelfde tijd als de reguliere (weg)atb’ers 

dus 09.30 uur op de markt in Asten.  
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Er wordt gereden in een 

rustig tempo over mooie 

bos- en zandpaden en 

fietspaden. De eerste 

keren 25 a 35 km. In 

overleg met alle 

deelnemers voeren we 

de afstand op en gaan in 

de loop van de tijd ook 

eventueel mooie, niet te 

technische atb routes 

doen.  

 

Dus iedereen, nieuwe leden, niet-leden en ook fietsers die al 

langer lid zijn van TWC zijn welkom.  

Breng ook gerust buurman, buurvrouw, kennissen of andere 

familieleden mee die dat weleens willen uitproberen. 

Dus: vertrek op de markt, elke zondag om 09.30 uur. Nodig: 

mountainbike, atb-cross- of veldfiets, fiets- of sportkleding en 

vast en zeker: een helm!  

Voorlopig tot begin van wegseizoenbegin maart. Bij  heel 

slecht weer en op 14 januari (onze eigen veldtoertocht) wordt 

er uiteraard niet gereden. 

 

Voor info: 

Albert de Jong 06-81546926/dejongalbert@hotmail.com 
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Mijn eerste avonddriedaagse. 

 

Er werd mij door Joop Deenen gevraagd of ik interesse had in 

deelname aan de avond driedaagse op hometrainers  voor 

Kans Plus Asten Someren. 

Ik ben op zoek gegaan naar een teammaat en vond die in 

Theo Timmermans. 

Daar het voor Theo en mij de eerste keer was dat we fietsten 

op hometrainers,moesten we maar afwachten wat ons te 

wachten stond. 

Donderdags bij de opening werden we van harte welkom 

geheten door de organisatie en werden we voorgesteld aan 

het publiek met een opkomst door een haag van cheerleaders 

van mensen van Kans Plus. 

Theo en ik vertegenwoordigde  team Café Jan van Hoek. 

We begonnen de wedstrijd met een sprint van 500 meter. 

Ik wist niet dat je in 21,75 sec. zo moe kon worden. 

Later op de dag nog 750 meter achtervolging,en nog een 

koppeltijdrit over 1000 meter. 

Met onze leeftijden was het wel duidelijk dat we niet voor de 

prijzen mee zouden doen. 

Maar met enkele teams van dezelfde leeftijd  konden we toch 

een mooie onderlinge strijd aangaan. 
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Tussen de onderdelen door werd er van alles opgevoerd door 

de mensen van Kans Plus,  onder andere dansgroep “De 

Special Stars” en percussiegroep “De Vrolijke Noot”. 

Het is prachtig om te zien hoeveel plezier deze mensen er in 

hebben om op te treden. 

Ook krijg je veel respect voor de vrijwilligers die dit mogelijk 

maken en met veel geduld deze dingen voor elkaar krijgen. 

Na drie dagen flink fietsen en iedere keer totaal loss van de 

fiets af te “stappen” mag ik toch terug kijken op een mooi 

evenement. 

Maar natuurlijk gaat onze dank uit naar de organisatie en de 

mensen van Kans Plus Asten-Someren. 

Martien  

p.s. Bijna vergeten, we werden net geen laatste. 

    

-----/////---- 

 

Te Koop 

 

Wegens overcompleet: MIO-300 fietsnavigatie:€100,- 

 

Spinder fietsendrager (2 st), paar kleine onderdelen 

vervangen: €25,- 

 

Albert de Jong 06-81546926 
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Plus actie 

Na een jaar van afwezigheid heeft Erik Goressen van 

supermarkt Plus in Asten de draad weer opgenomen en 

organiseert hij weer de sponsor actie voor clubs. 

Ook TWC Asten gaat hier weer aan deelnemen. 

De actie loopt van maandag 22 januari 2018 tot zaterdag 14 

april. 

In die tijd ontvangt iedere klant van bij elke € 5,- aan 

boodschappen een sponsorzegel. Elke sponsorzegel is € 0,05 

waard en een volle spaarkaart met 20 zegels is € 1,- waard. 

Volle spaarkaarten en ook losse zegels kun je inleveren bij 

Martien Vervoordeldonk Driehoekstraat 8 in Asten. Hij zorgt er 

voor dat die dan worden ingeleverd bij de Plus. 

Wacht met inleveren niet tot het laatst want Erik Goressen wil 

in de winkel op een groot scorebord de tussenstanden bij 

houden. 

Leden, familie, buren, vrienden, kennissen… Roep iedereen 

die TWC Asten een warm hart toedraagt op om hun ‘trots’ te 

steunen. Zo heeft u de hoogte van het sponsorbedrag 

grotendeels in eigen hand. 
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AANKONDIGING JAARVERGADERING 

 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat 

betekent dat de eerste activiteiten in het nieuwe jaar 2018 al 

weer heel dichtbij zijn. 

  

In de vorige uitgave van den Tube hebben we jullie al attent 

gemaakt op de veldtoertocht van zondag 14 januari. Een paar 

weken daarna staat alweer de 

 

JAARVERGADERING OP DINSDAG 6 FEBRUARI 

 

op het programma.  

We zijn als TWC Asten in de gelukkige omstandigheid dat 

 een groot percentage van onze leden zich altijd op de 

jaarvergadering laat zien.  

Een teken dat men zich bij de club betrokken voelt. Ook deze 

keer rekent het bestuur weer op jullie aller aanwezigheid. 

 Zet de datum alvast in je agenda. Voor alle activiteiten 

komend jaar zie de jaarkalender 2018 op de site. 

De uitnodiging ontvangt U enkele weken voor de vergadering  
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- Tom Dumoulin sportman van het jaar is geworden.  

 

- Hij als  winnaar van de Giro en wereldkampioen tijdrijden 

dat ook wel verdiend heeft. 

 

- Het Anna van Breggen  niet gelukt is  om sportvrouw van 

het jaar te worden. Zij werd tweede achter Dafne 

Schippers. 

 

- Onze Night Bike te maken had met slecht weer. 

 

- Er ondanks het weer toch ruim 200 deelnemers aan de 

start stonden. 

 

- De mountainbikers zich kunnen revancheren op 14 januari 

op onze veldttoertocht. 

 

- De sneeuw dit jaar twee weken te vroeg viel. 

 

- We vrezen dat de kerst dus niet wit zal zijn. 

 

-  De oliebollen wel wit mogen zijn. 

 

- Dit dan wel van de poedersuiker moet zijn. 

     


