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December, de maand van Sinterklaas met zijn, al dan niet zwarte, 

Pieten. De maand van de Kerstman, de maand van lekker eten, 

gezelligheid, misschien nog voor een aantal van ons, van de 

Nachtmis en, op de valreep, van vuurwerk. Al  is het dan bij dat 

laatste  eigenlijk alweer 2019. 

Alweer 2019, waar blijft de tijd. 

We hopen dat we er weer een mooi jaar van kunnen maken met veel 

gezondheid, veel geluk met partner, (klein)kinderen, familie en 

vrienden  en, wellicht ook met verschillende uitdagingen op de fiets. 

 

In dit nummer vind je verslagen van de diverse activiteiten, maar ook 

een zeer belangrijk artikel over sportkeuring. De laatste jaren is hier 

al meerder keren op gewezen maar wellicht denkt u na het lezen van 

dit artikel er ook eens aan om u te laten keuren. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7tPd5oHZAhVCKcAKHTm_CZQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.dss14.nl/agenda/316-verandering-van-persoonlijke-gegevens-doorgeven-via-redactiewaalkantersnl&psig=AOvVaw3lfcaEbvDDdR3C9TrUDEGW&ust=1517474112024061
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En kijk eens naar de ñpersoneelsadvertentieò, is misschien wel wat 

voor jou. 

De redactie wenst iedereen heel veel plezier in deze feestmaand en 

we zien jullie graag terug op 13 januari bij de eerste activiteit van 

2019, de veldtoertocht. En gaat dat niet lukken dan zijn er verder in 

het jaar diverse activiteiten waaraan je wel kunt deelnemen en 

misschien komt er wel weer een uitdaging zoals vorig jaar de Mont 

Ventoux waar we naar toe kunnen leven. 

 

   

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

 

Vacature: 

 

De redactie van Den Tube is op zoek naar versterking. 

Gevraagd wordt: Redactielid  M/V 

Parttime  maximaal 5 uren per 2 maanden 

Wij bieden:   

¶ Een afwisselende functie met ruimte voor eigen ideeën en 

eigen inbreng 

¶ Een prettige werksfeer in een informele setting 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw0YDd5YHZAhVFIMAKHV2CAeQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.confessionelevereniging.nl/hw-confessioneel/redacties/&psig=AOvVaw3lfcaEbvDDdR3C9TrUDEGW&ust=1517474112024061
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib8d6U6YHZAhUlLcAKHW-HB7oQjRx6BAgAEAY&url=http://seniorenplatform-oisterwijk.nl/index.php/actueel-2/pagina-nieuwsklok/2017/132-pagina-nieuwsklok-week-43-26-oktober-2017&psig=AOvVaw1AxD6hslMrwou5xq7SC4vW&ust=1517474977336571
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¶ Beloning; de voldoening iedere 2 maanden een leuk clubblad 

samen te stellen 

Wij vragen: 

¶ Iemand die genegen is om zich om de maand in te zetten om 

een leuk clubblad samen te stellen. 

¶ Het hebben van frisse ideeën strekt tot voordeel 

Is dit uw goede voornemen voor 2019? 

Zin in deze uitdaging? Laat wat van je horen en meldt je aan bij de 

redactie, de telefoonnummers staan voor in het clubblad. 

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

 

Van de voorzitter. 

 

Beste fietsvrienden, ik ben een paar maanden uitgeschakeld. In juni 

heb ik een blessure opgelopen tijdens een verbouwing aan ons huis. 

Na een paar maanden rust kon ik gelukkig nog wel mee naar de 

Mount Ventoux. Maar na een gezellig feestje van onze overburen 

wist ik de volgende ochtend zeker dat mijn meniscus kapot was. 16 

november ben ik al geholpen hieraan. We maken het allemaal wel 

eens mee, maar heel vervelend als je niet kunt sporten. Ik hoop dat 

ik in het nieuwe jaar weer van de partij kan zijn.  
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We kijken nog even terug op een fantastisch mooie nightbike waar 

ruim 300 bikers van hebben genoten. Ook de snertrit werd goed 

bezocht. Zoôn 60 leden genoten na de laatste wegrit van het seizoen 

van een heerlijke kom snert en een lekker belegd broodje.  

Een week later stond de feestavond op het programma. Na het 

welkomstdrankje werd iedereen welkom geheten en werd er genoten 

van een heerlijk Mexicaans buffet. Een kleine 70 feestgangers 

genoten van de DJ Ton Maas. Popmuziek werd afgewisseld met hits 

uit de eighties. Er werd volop gedanst. In de laatste uurtjes kwamen 

de echte rockers zelfs aan hun trekken en werd er genoten van 

klassiekers als ñHighway to Hellò  Een heerlijke avond buurten ï 

swingen en ouderwets lekker uit je dak gaan op heerlijke 

dansmuziek. Ik heb er super van genoten. Hoewel ik veel hinder had 

van mijn DIKKE knie, kon ik het toch niet laten om de dansvloer ï 

mijn favoriete plek op ieder feest - op te gaan. Ik verbeet de pijn, had 

moeite om de maat te houden. (sorry dames) maar volgend jaar is er 

weer een kans en verwacht ik zeker weer meer deelnemers.  

Een week later was het terugkomavond van het Ventouxweekend. 

Op een enkeling na was iedereen aanwezig. Mooie herinneringen 

werden weer opgehaald en er werden ook alweer plannen gemaakt 

voor een volgende challenge. Vele nieuwe ideeën werden al op 

papier gezet. Het was weer super gezellig totdat we eruit gezet 

werden. Zou jij graag een challenge mee willen organiseren geef het 

dan even door.   

Het is alweer bijna kerst en vele wegrenners doen het in de 

winterperiode wat rustiger aan of trainen thuis op de hometrainer. Bij 

redelijk mooi weer gaan ze nog een rondje om. Wekelijks is er de 

mogelijkheid om een MTB toertocht in de omgeving te fietsen. Sluit 

gerust aan bij onze MTB groep.  

De 2e zondag van januari wordt onze veldtoertocht gehouden. De 

werkgroep heeft de voorbereidingen alweer op een rijtje en de tocht 
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is alweer in kaart gebracht. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat 

andere van onze mooie tocht kunnen genieten.  

Dan is het zo weer februari en houden we onze algemene 

ledenvergadering. Onze kersverse secretaris is al druk bezig met het 

jaarverslag op papier te krijgen. Ik nodig je nu alvast uit om op 5 

februari hierbij aanwezig te zijn. Je kunt meepraten over de toekomst 

van TWC.  

 Jos Moors 

Voorzitter TWC 

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

 

 

AANKONDIGING 

JAARVERGADERING. 

 

Het einde van het jaar nadert met 

rasse schreden en dat betekent dat de 

eerste activiteiten in het nieuwe jaar 

2019 al weer heel dichtbij zijn. 

In de vorige uitgave van ñDen Tubeò hebben we jullie al attent 

gemaakt op de veldtoertocht van zondag 13 januari. Een paar 

weken daarna de: 

 

 


