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Zelden dat het voorkomt dat de eerste Tube van het jaar 
binnenvalt vóór Carnaval. 
En ook maar zelden dat de openingsrit van de wegrenners met 
Carnaval gereden wordt, of wordt er uitgeweken naar een 
week later? 
Het is dus al bijna zo ver, de toertochten voor de 
mountainbikers worden langzamerhand minder en de eerste 
kilometers voor de wegrenners zitten er aan te komen. 
 
We mogen het niet verwachten en voor de natuur en voor de 
boeren is het niet te hopen, maar stiekem rekenen we toch 
weer op net zo’n zomer als afgelopen jaar waarin we ons 
hartje kunnen ophalen en de nodige kilometers mogen maken. 
Vol verwachting klopt ons hart. 
 
Inmiddels hebben we dus ook de jaarvergadering gehad met 
na afloop een erg leuke lezing van Peter Winnen. Zoals hij het 
vertelde had hij zowat zijn hele carrière te danken aan Hub 
Konings. Leuk om te horen.  
Tijdens deze jaarvergadering werd aangekondigd dat de 
mountainbikers van plan zijn om, met behulp van een aantal 
vrijwilligers,  een Bike park aan te leggen in de Schietbaanse 
bossen. 
Een fantastisch idee wat alle lof verdiend. De manier van 
uitvoering riep tijdens de vergadering de nodige vragen op 
maar het initiatief op zich verdient alleen maar steun van alle 
leden. 
Harrie van Heugten ontvouwde zijn plannen voor een 
uitdagend Ardennen weekend.  

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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Van een nieuwe TWC Challenge werd niets vernomen. Dus we 
nemen aan dat dit jaar geen plannen zijn in die richting. 
Jammer. 
En geheel onverwacht werden 2 leden benoemd tot Erelid van 
TWC Asten, toevallig 2 redactieleden, Martien Vervoordeldonk 
en Jos Verheijen.  Beide mannen Van harte gefeliciteerd. 
De notulen zult u ongetwijfeld in deze Tube kunnen lezen. 
 
De redactie wenst alle leden die het gaan vieren een leuke 
Carnaval, drink niet te veel en geniet van bier, optocht, 
verkleedpartijen en voor diegene die de Carnaval ontvluchten, 
ook hen wensen we uiteraard heel veel plezier. En je mag 
evengoed aan de openingsrit meedoen, maar dan zonder al te 
veel bier in je lijf. 
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Van de voorzitter. 

Beste fietsvrienden,  

Na een blessure en een periode van amper fietsen kan ik nu 

weer pijnvrij de fiets op. Ik probeer weer zo snel mogelijk op 

conditie te komen. Ik heb een aantal weken op de Tacx 

(hometrainer) getraind. Via een bluetooth verbinding heb je 

contact met je Tacx. Op je laptop of app op je smartphone fiets 

je in een virtuele wereld. Het mooie is dat je de weerstand 

(Wattage) op een gewenst niveau in kunt stellen, of er wordt een 

hoogtepercentage nagebootst. Je kunt een intervaltraining 

maken, zodat automatisch het weerstandniveau aangepast 

wordt tijden het fietsen.  Je kunt ook berg klassiekers fietsen, als 

de Ventoux en de Alpe d’huez.  

In deze bijlage breng ik jullie weer kort op de hoogte van het wel 

en wee van onze geweldig mooie club. Jullie hebben het zeker 

meegekregen dat Martien Vervoordeldonk en Jos Verheijen, 

voor bewezen diensten, benoemd zijn tot Erelid van TWC. 

(meer hierover verderop in deze Tube) Martien was zeer 

verbaasd en vond dit eigenlijk te veel eer. Lid van verdienste, zo 

bekende hij, was wel enigszins verwacht maar dit zeker niet. Het 

bestuur is eensgezind van mening dat beide dit hebben 

verdiend, voor hun jarenlange inzet voor TWC. Voor sommige 

leden kan er na Thieu Hoefnagels – oprichter van TWC - geen 

ander erelid meer bijkomen, want Thieu die regelde veelal alles 

binnen de club. Het bestuur is van mening dat er ook andere 

leden - indien zij zich bijzonder verdienstelijk maken- deze eer 

toe kan komen. Onomstotelijk staat vast dat Thieu voor onze 

club een man in de buiten-categorie was. Thieu leefde voor 

TWC en ademde TWC. Thieu was “Mister TWC” en daar komt 
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er geen 2e van. Daarom komt Thieu de eer ook toe dat er - na 

zijn overlijden - speciaal een toertocht naar hem is vernoemd. 

Dus, Martien en Jos het Erelidmaatschap is dik verdiend.  

De een die komt en de ander die gaat, dit geldt ook voor onze 

adverteerders. Sportzaak “Bij Willem” op de hoek Julianastraat-

Emmastraat vult de vrijgekomen plaats in als adverteerder in d’n 

Tube. Ik kwam wel eens bij Willem in de winkel, maar had hem 

nog nooit persoonlijk ontmoet. Na gezellig een kop koffie 

gedronken te hebben gaf Willem aan geïnteresseerd te zijn om 

TWC te sponsoren. Bij Willem krijg je standaard 10% korting op 

je aankoop. 

Op de jaarvergadering hebben enkele leden hun wens kenbaar 

gemaakt dat ze iets anders willen dan de afstand en snelheid 

die groep 1 doorgaans fietst. Hun voorkeur is om een afstand 

van 70 tot 90km te fietsen bij een hogere snelheid. Op de 

ledenvergadering heb ik benadrukt dat ik hier achter sta. In de 

visie van TWC hebben we beschreven dat we ook een 

interessante club willen zijn voor “jongere” leden en dat we met 

de groep in gesprek zullen gaan. Tijdens de ledenvergadering 

ook benadrukt dat veiligheid en gezelligheid belangrijker zijn 

dan pure snelheid. Vorig jaar hadden we de snelheid van 

groep 1 al vrijgegeven, maar dit had niet het gewenste 

resultaat. Hoewel dit goed kenbaar was gemaakt pakte dit niet 

goed uit, er ontstond onduidelijkheid bij de leden. Daarom wil 

het bestuur de oorspronkelijke groep 1 weer in ere herstellen. 

De snelheid van groep 1 stellen we weer vast zoals die in 2017 

was, 32-34 op de teller, zie ook de fietskalender op de website. 

We hopen dat dit een oplossing zal zijn voor groep 1. Voor de 

snellere fietsers heeft 
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John Welten een voorstel geopperd om een nieuwe groep te 

formeren: “GROEP PLUS” Er heeft overleg plaatsgevonden 

met leden die in die groep willen gaan fietsen. De snelheid van 

deze nieuwe groep zal dus hoger zijn dan die van groep 1. Om 

mee te kunnen met Groep Plus moet je getraind zijn. De groep 

geeft aan dat ze veiligheid belangrijk vinden. John heeft al een 

aantal geschikte routes voor de nieuwe groep gezocht, deze 

zijn al aan de fietskalender toegevoegd, zie website. Voor het 

volgende seizoen gaat John een deel van onze routes nog 

aanpassen zodat ze nog meer door het buitengebied gaan en 

minder door dorpskernen.  

Tijdens de jaarvergadering hebben Ruud en Twan het plan van 

het Bikepark toegelicht. Het bestuur is blij met het mooie 

initiatief om een bikepark aan te leggen. Het bestuur had de 

initiatiefnemers wel anders geadviseerd, namelijk om een 

commissie op te richten onder naam van TWC. Het idee vooraf 

was, om gezamenlijk een protocol op te stellen met duidelijke 

afspraken, dat ondertekend zou worden door de gemeente 

Asten, de commissie en het TWC Bestuur. In het protocol 

zouden dan afspraken worden vastgelegd over 

aansprakelijkheid, veiligheid, periodieke controle zodat er geen 

onveilige situaties kunnen ontstaan en de verplichting om het 

lange termijnonderhoud te blijven initiëren. Hierna zou de 

commissie zelfstandig van start kunnen om het park te 

realiseren. Het werd tijdens de ledenavond niet duidelijk 

waarom er is gekozen voor een nieuwe vereniging. Een ieder 

is natuurlijk vrij om een eigen vereniging op te richten. Het park 

wordt gerealiseerd door TWC leden, het lijkt me dan ook wel 

enigszins vanzelfsprekend dat het park een naam zal krijgen 

gelinkt aan TWC. Het bestuur vindt de gang van zaken 

enigszins jammer, maar we willen geen spelbreker zijn (daar 
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een bikepark voor mountainbikers geweldig is) en daarom 

heeft het bestuur besloten het initiatief “de aanleg van het 

Bikepark” financieel te sponsoren. Onderhoud van het park 

vinden we belangrijk om te voorkomen dat het snel verpauperd 

en de investering voor niets is geweest. Het bestuur is bereid 

om jaarlijks bij te dragen in de onderhoudskosten van het 

BikePark. Dit bedrag zal worden vastgesteld in nader overleg 

en na inzage van de financiële verantwoording van het 

afgelopen jaar alsmede een begroting voor het komende jaar. 

We hebben enkele vacatures binnen de commissies. Om in de 

toekomst onze mooie activiteiten te kunnen blijven organiseren 

is het van belang dat nieuw elan plaatsneemt in enkele 

commissies. Een of meerdere leden kunnen toetreden tot de 

commissies die de Klaver en de THM Zomerclassic 

organiseren. Informeer eens wat de functie inhoudt. Zitting 

nemen in een commissie is ook een sociale bezigheid. Je 

organiseert eens per jaar samen een toertocht. Je kunt rekenen 

op de hulp van vele TWC vrijwilligers en je levert een positieve 

bijdrage aan TWC. De consequentie van een onderbezetting in 

een van de commissies kan betekenen dat er in de toekomst 

activiteiten gaan verdwijnen. Het zou jammer zijn als er hierdoor 

toertochten zullen wegvallen. Een mogelijkheid is om met een 

paar maten een van de tochten te gaan organiseren. Ook bij de 

redactie is een vrije plek ontstaan. Wie komt de redactie 

versterken en geef jouw persoonlijke tint aan het clubblad. 

Voor 1 maart staat de nieuwe fietskalender op de site. Hieraan 

hebben Henk van Heugten, Rudy Jansen, Jozef van Bussel, 

Albert de Jong en John Welten hun medewerking verleend, 

zodat we weer mooie tochten kunnen fietsen.  
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Op 3 maart wordt er voor de eerste keer op de weg gefietst. Dit 

is ook de officiële start van het wegseizoen. Ik wens iedereen 

een heel gezellig en blessurevrij fietsseizoen toe.  

 

Jos Moors 

Voorzitter TWC 

 

 

 

 

 

 

 

Niewe leden 

 
Paula Driessen 
Gijs van Heugten 
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Notulen Algemene ledenvergadering 5 februari 2019. 
 
Aanvang vergadering 20:00 uur. 
Locatie: zaal Jan van Hoek 
Aanwezig: 78 leden, waarvan 5 (6) bestuursleden 
afwezig met kennisgeving: 26 leden. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Jos Moors opende de algemene ledenvergadering 
(jaarvergadering) met iedereen welkom te heten. Hij deed een korte 
opsomming van de agendapunten. Verder kwam in de vergadering 
nog een uitleg over het plan BikePark aan de orde en als 
gastspreker was Peter Winnen uitgenodigd. 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
Er waren geen ingekomen stukken. 26 leden hadden zich afgemeld 
voor deze vergadering. Onder hen Bjorn Verlijsdonk, de vorige 
secretaris. De voorzitter deelde mede dat hij wegens hartproblemen 
was gedotterd en inmiddels geopereerd was en 3 omleidingen had 
gekregen. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 5 
februari 2018 
Deze notulen waren opgenomen in Den Tube van februari 2018. Er 
waren geen tekstuele opmerkingen en geen op- of aanmerkingen 
naar aanleiding van het verslag. Met dank aan de vorige secretaris 
Bjorn verlijsdonk. 
 
4. Algemene mededelingen van het bestuur 
Er is een gewijzigde financiële bijdrage voor activiteiten bij de club. 
Vanaf 6 personen is de vergoeding € 15,00 per persoon tot een 
maximum bedrag van € 450,00. 
Als iemand zich afmeldt als lid van TWC en zich later weer aanmeldt 
dan telt de duur van het lidmaatschap niet door, maar begint 
opnieuw. Het is namelijk niet mogelijk om dit in de administratie bij te 
houden. 
Marcel Driessen is inmiddels 40 jaar lid. Hij wilde daarvoor niet 
worden gehuldigd en heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Hij 
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draagt TWC wel een warm hart toe en leest met belangstelling Den 
Tube en het jaarverslag. 
 
5. Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag is tegelijk met de agenda bij de leden bezorgd. 
Secretaris Lau Joosten vertelde tegen de leden dat het de bedoeling 
is om een beknopt jaarverslag te maken, waarin de activiteiten van 
het afgelopen jaar zijn vermeld. Vorig jaar was er commentaar dat 
het verslag te summier was. De secretaris zei dat hij bij elk 
evenement een beknopt verhaal had toegevoegd en hoopte dat de 
leden het verslag konden goedkeuren. Op de vraag of er nog op- of 
aanmerkingen waren had Martien Vervoordeldonk nog de opmerking 
dat bij de commissie familieactiviteiten de naam van Ria Jacobs 
ontbrak. Verder waren er geen op- of aanmerking op het verslag. 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester 
Het financieel verslag lag voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. Penningmeester Armand Coppieters gaf een toelichting op 
de eindbalans en exploitatierekening 2018. 
Eindbalans: 
Op de eindbalans staat een bedrag van € 44.897,03. Dit bedrag 
bestaat voor circa  
€ 35.000,00 uit liquide middelen (geld). Op dit moment is de waarde 
van de kledingvoorraad € 6.746,09. Govert Vossen vroeg waarom 
deze post niet wordt afgeschreven. Dit is in de vorige 
jaarvergadering al aan de orde geweest en dat doen we niet. Het 
bedrag is inmiddels wel bijna € 2.000,00 lager. Nu is de situatie zo 
dat kleding alleen nog op bestelling wordt gekocht. 
 
 
Financieel  jaarverslag 2018: 
Uit dit verslag werden door de penningmeester een aantal posten 
extra toegelicht. De kosten van de bus vielen lager uit en de bijdrage 
voor de Mont Ventoux-challenge viel hoger uit. Ook was er een 
bijdrage van € 4.000,00 voor het BikePark. Hierop maakte Ruud van 
Mullekom de opmerking dat door het BikePark wellicht het ledental  
en dus ook de inkomsten zullen stijgen. Er zijn extra beach-vlaggen 
aangeschaft. Verder genoemde posten zijn onderhoud MTB-routes, 
Crazy Bike Ride, Night Bike en veldtoertocht.  
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7. verslag van de kascontrole en benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Twan Bekx en José van 
Hoek, heeft de kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester. 
Namens de commissie deed Twan het woord. Hij vertelde dat alles 
is bekeken en het er netjes en verzorgd uitzag en dat de commissie 
de financiële stukken goedkeurde. Onder applaus van de leden werd 
de penningmeester décharge verleend. 
De voorzitter bedankte Twan dat hij 2 jaar op rij de kascontrole had 
uitgevoerd. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit José van 
Hoek en Harrie Geboers, die reserve was. Nieuwe reserve is Jos 
Verheijen. 
 
8. Begroting 2020 en vaststellen contributie 2020 
De contributie blijft voorlopig € 46,00 per jaar. De afdracht aan de 
NTFU is iets verhoogd, omdat de fietsverzekering met een paar euro 
is gestegen. 
In de begroting is rekening gehouden met de afschrijving op het 
nieuw aangeschafte fietsenrek. Op de vraag van Pieter Aarts werd 
uitgelegd dat het rek is bedoeld voor de stalling van de fietsen bij 
evenementen. 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Allereerst werd Jan Berkers naar voren geroepen. De voorzitter 
vertelde dat Jan voor zijn bijzondere verdiensten vorig jaar tot erelid 
was benoemd, maar nog geen oorkonde had ontvangen. Jan kreeg 
deze oorkonde nu met een bos bloemen uitgereikt onder applaus 
van de vergadering. 
Aftredend in het bestuur en niet herkiesbaar was Martien 
Vervoordeldonk. Martien werd naar voren geroepen en door de 
voorzitter toegesproken. Martien is 17 jaar bestuurslid geweest en is 
actief in diverse commissies, zoals de Klaver van Brabant, de THM 
Zomerclassic en in de redactie van Den Tube. Ook zit hij in de 
stichting fiets3daagse, verzorgde altijd het onderhoud van de bus, en 
organiseert jaarlijks het fietsweekend heren. Martien is actief bij heel 
veel activiteiten. Voor die inzet werd Martien benoemd tot erelid en 
kreeg de bijbehorende oorkonde en bloemen onder luid applaus 
uitgereikt. Martien was erg verbaasd en vroeg of dat nu echt de 
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bedoeling was, want hij vond erelid toch echt wel teveel eer, lid van 
verdienste was volgens hem passender geweest. Maar de voorzitter 
bevestigde dat hij het dik had verdiend. Martien zei daarop dat hij het 
niet alleen had verdiend; hij had het mede te danken aan al 
diegenen die hem hadden geholpen omdat hij niet alles alleen kon. 
En hij bedankte iedereen daarvoor. 
Vervolgens werd Jos Verheijen naar voren geroepen, die met een 
enigszins verbaasde uitdrukking op zijn gezicht naar voren kwam. 
De voorzitter vertelde dat Jos 4 jaar geleden was gestopt als 
bestuurslid. Jos was 18 jaar bestuurslid geweest, waarvan 17 jaar 
als voorzitter. Hij was onder andere heel actief in de organisatie 
rondom het 40-jarig bestaan van TWC. Hij is nog steeds actief in de 
redactie van Den Tube en organiseert jaarlijks nog enkele 
evenementen, te weten al 28 jaar de Goede Vrijdag tocht en verder 
de ASA-light.  
Ook heeft Jos enkele jaren in de commissie veldtourtocht gezeten. 
Daarom werd Jos benoemd tot erelid en kreeg onder luid applaus de 
bijbehorende oorkonde en de bloemen aangereikt. In zijn dankwoord 
zei Jos dat hij er 4 jaar geleden op had gehoopt, maar dat hij er nu 
niet minder blij om was. 
 
10. Ardennenweekend 
Harrie van Heugten gaf uitleg over het Ardennenweekend, dat hij 
organiseert. Dat vindt plaats op 16, 17 en 18 augustus 2019 met 2 
overnachtingen in het Sleepwoud hotel in Eupen. Vertrek op vrijdag 
in een tempo dat elke deelnemer aankan over een route van circa 
130 km. Op zaterdag wordt de Venn und Seen route gereden. Men 
kan kiezen uit een afstand van 70 km of 130 km met 1800 
hoogtemeters. Op zondag de terugroute over 130 km via Hulsberg - 
Susterendeel (De Hulsberg). De kosten zullen tussen de € 160,00 en 
€ 175,00 bedragen. De TWC-bus rijdt ook mee. 
Aanmelden via info@twcasten.nl; er is een maximum aantal 
deelnemers. 
 
11. Pauze 
In de pauze was er gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 
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12. Samenstelling commissies 
 
De voorzitter bedankte allereerst alle vrijwilligers voor hun inzet; 
zowel diegenen die de commissies bemensen als alle helpers en dat 
zijn er veel. Verder zei hij dat enkele commissies aanvulling 
behoeven en dat jongere leden welkom zijn om zodoende vers bloed 
in de commissies te brengen. 
Het betreft de volgende 4 commissies: Klaver van Brabant, THM 
Zomerclassic, PR-commissie en redactie clubblad. Gegadigden 
kunnen bij de betreffende commissie informeren.  
Joop Deenen merkte op dat sinds de aanleg van de wandelroutes 
Jan Meulendijks, Henk  van Heugten en Joop Deenen actief zijn. 
Deze activiteit brengt ook geld in het laatje. 
 
13. Jaarprogramma 2019 
De voorzitter nam het jaarprogramma door. John Welten zei  dat het 
geplande clubkampioenschap voor de wegrenners op zondag 5 mei 
samenvalt met de tocht Deurne-Deurne. In zijn antwoord zei de 
voorzitter dat we dan voor het clubkampioenschap een andere 
datum gaan plannen. 
 
14. Rondvraag 
Onder andere Edwin Burgers hield een heel betoog over een 
afzonderlijke snelle groep. De voorzitter heeft toegezegd dat we daar 
nog op terug komen. In het algemeen stelde de voorzitter dat het 
uitgangspunt bij een groep is: samen uit-samen thuis. Zijn er in een 
groep leden die sneller willen fietsen, dan kunnen die zich afsplitsen. 
Maar voorop staat veiligheid en gezelligheid. En het advies is: blijf 
met elkaar in overleg. 
Martien Vervoordeldonk zei dat de familie-activiteit op eigen kosten 
wordt georganiseerd. Hij vroeg of het mogelijk is om hiervoor een 
bijdrage te krijgen.  
 
15. plan BikePark Asten 
Ruud deed de presentatie en uitleg en zei dat het idee om een plan 
uit te werken een jaar eerder in de jaarvergadering al was verteld. 
Gestart is met een commissie, waarin in eerste instantie Ruud van 
Mullekom, Twan Bekx, Luke van Leeuwen en Rob van den Heuvel 
zitting hadden. Door de commissie is een plan uitgewerkt en aan de 
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gemeente en het bestuur van TWC gepresenteerd. Omdat de 
commissie het BikePark los wilde koppelen van TWC is een 
vereniging BikePark opgericht en een rekening geopend. Het betreft 
een vereniging zonder leden, welke is ingeschreven bij de KvK. 
Aangezien Luke en Rob inmiddels waren afgevallen, maken Ruud 
en Twan deel uit van deze vereniging zonder leden. Met het bestuur 
van TWC is een protocol opgesteld om te voorkomen dat er iets 
wordt georganiseerd wat in strijd is met de doelstellingen van TWC. 
Wat betreft veiligheid en (persoonlijke) aansprakelijkheid, dit wordt 
verder uitgezocht door de juridische afdeling van de gemeente 
Asten. Jos Verheijen en Hans van den Burgt hadden de nodige 
bedenkingen bij de constructie van vereniging zonder leden. Jos 
snapte het niet en Hans vond het een rare constructie. Er is dan ook 
een bestuur en hoe staat het met de kascontrole. Ruud gaf aan dat 
er een financiële administratie bijgehouden zal worden en deze zal 
jaarlijks worden overlegd aan het TWC-bestuur. De voorzitter 
vertelde dat het bestuur achter het plan staat en positief is over het 
initiatief. Het bestuur adviseerde in eerste instantie om een 
afzonderlijke commissie onder de vlag van TWC op te richten om 
vervolgens met het BikePark aan de slag te aan. Het bestuur 
adviseerde ook om gezamelijk (commissie BikePark, de gemeente 
Asten en het TWC-bestuur) een protocol op te stellen waarin de 
afspraken werden vastgelegd over veiligheid, aansprakelijkheid, de 
frequentie van controleren van hindernissen en het initiëren van 
langdurig onderhoud. Dit zou dan door alle drie de partiijen worden 
ondertekend. Maar de initiatiefnemers hebben er voor gekozen om 
een eigen vereniging op te richten, los van TWC. In verband met 
hindernissen bij de Crazy Bike Ride heeft het bestuur vorig jaar nog 
een extra aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om persoonlijke 
aansprakelijkheid bij ongevallen te voorkomen. De voorzitter gaf aan 
dat iedereen vrij is om een eigen vereniging op te richten. Het park 
wordt aangelegd voor en door TWC-leden, dan zou het toch mooi 
zijn als het park een naam krijgt gelieerd aan TWC Asten. De 
voordelen van een eigen vereniging worden niet duidelijk, 
integendeel.  Hans van der Heijden stelde nog een vraag over de 
ruiterpaden. Twan Bekx reageerde dat hij deze dag met 2 personen 
had rondgelopen om te bekijken hoe de ruiterroutes moeten lopen. 
Ruud haalde nog aan dat er informatieborden komen en dat 
gebruikers in harmonie het openbaar terrein gebruiken. Ook worden 
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de hindernissen periodiek gecontroleerd en alles wordt bijgehouden 
in een logboek. 
Hierna bedankte de voorzitter Ruud en Twan voor de uitleg. 
 
16. Sluiting 
De algemene ledenvergadering werd door de voorzitter hiermee 
afgesloten en hij verwelkomde onze gastspreker van deze avond, 
Peter Winnen. 
 
Gastspreker Peter Winnen 
Het had even wat voeten in aarde voordat de beelden van Peter 
Winnen via de beamer op het scherm werden geprojecteerd, maar 
toen dat eenmaal was gelukt begon Peter aan zijn verhaal. En het 
moet gezegd, het was heel interessant. Temeer omdat het 
merendeel van de leden Peter via de televisie in actie hebben gezien 
in onder andere de Tour de France, waarin hij 2 keer de Alpe d'Huez 
won. Peter memoreerde in zijn verhaal meerdere keren dat hij veel 
aan Huub Konings uit Asten te danken had. Die had hem als 
jeugdige renner opgevangen en van trainingsschema's voorzien. Zo 
stond Konings aan de basis van de vele successen van Peter. Na 
zijn verhaal werd Peter door onze voorzitter heel hartelijk bedankt en 
in de bloemetjes gezet. 
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2019   T.W.C. activiteit startplaats 

13-jan   veldtoertocht voetbalver NWC 

5-feb   jaarvergadering van Hoek 

3-mrt Karnaval     

3-mrt   Start zondagmorgen tochten   

26-mrt   Start dinsdagavond tochten(dames)   

27-mrt   Start woensdagavond tochten   

14-apr   Klaver van Brabant van Hoek 

19-apr   Goede vrijdagtocht   

21-apr 1e Paasdag     

28-apr   Crazy Bike Ride Manege Heijligers 

17-19 mei   ATB-weekend   

19-mei   Kampioenschap wegrenners van Hoek 

30-mei Hemelvaart     

2-jun   THM Zomerclassic van Hoek 

9-jun 1e Pinksterdag     

30 j-1 aug Altijd week 31 Fietsdriedaagse van Hoek 

16-18 aug   Weekend (racefiets) van Hoek 

23-25 aug   Weekend Heren(toerfiets) van Hoek 

7-sep   A.S.A. Light   

17-sep   Sluitingsrit di-avondtochten(dames)   

18-sep  Sluitingsrit woensdagavond tochten  
26-okt   Van Stekelenburg Ass. Night Bike Manege Heijligers 

27-okt   Sluitingsrit alle groepen van Hoek 

3-nov   ATB kampioenschap van Hoek 

9-nov   Feestavond van Hoek 

5-dec St. Nicolaas     

25-dec 1e Kerstdag     

2020       

1-jan Nieuwjaar     

12-jan   Veldtoertocht voetbalver NWC 

4-feb   Jaarvergadering van Hoek 
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Het evenement 

bestaat al een 

aantal jaren en is 

van oorsprong 

opgezet om 

inkomsten te 

genereren voor 

KWF. Het unieke 

van het evenement 

is dat de 

deelnemers op en 

naast het terrein 

van de High Tech 

Campus rijden, 

waaronder door 

parkeergarages, 

over vlonders, over 

singletrails maar 

ook over verharde stukken. De parkeergarages zorgen voor de 

al dan niet benodigde hoogtemeters en er zijn er maar liefst 4 

opgenomen in het parcours. Dit jaar is er een nieuw parcours 

gemaakt welke maar liefst 15km beslaat. Er kan tussen 9:00 

uur en 10:00 uur gestart worden en tot 14:00 uur kun je zoveel 

mogelijk rondjes rijden als je wilt. Kijk ook eens op de website 

voor meer informatie: 

www.campushealth-sportsclub.nl/mtb-challenge 

 

    

http://www.campushealth-sportsclub.nl/mtb-challenge
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Goede Vrijdag Tocht 2019 (GVT) editie 29 

Ook dit jaar gaan we weer de 
Limburgse heuvels in voor de 
traditionele Goede Vrijdag Tocht. 
Voor de 29e keer alweer, al is 
enkele jaren geleden uitgeweken 
naar de zaterdag, die editie tellen 
we gemakshalve toch mee. 
 
Dit jaar valt Goede Vrijdag lekker 
laat en wel op 19 april. 

Voor de mensen die vrij hebben of vrij willen nemen een prima 
gelegenheid om voor de eerste keer van het seizoen kennis te 
maken met het betere klimwerk. 
 
En ook dit keer hebben we voor jullie iets helemaal nieuws 
verzonnen. 
Dit jaar kan je eigenlijk de tocht Achterstevoren noemen. 
We nemen de achterkant van de Kruisberg en van het 
Eyserbos. We nemen in plaats van de Couberg de 
Daelhemerweg, We beklimmen vanuit België het Bovenste 
Bos, we dalen af van de Sibbergrubbe,  etc. etc. 
 En als helemaal nieuwe stukken hebben we Simpelveld en 
Hulsberg er in zitten. 
 En ook de startplaats is gewijzigd. Zijn we nagenoeg altijd in 
Meerssen of in Vijlen gestart, dit jaar is Café Oud Wittem ons 
start - pauze en eindstation. 
 
Indien de belangstelling net zo groot is als voorgaande jaren 
zullen we vanwege de verkeersveiligheid weer in groepen 
rijden van maximaal 15 personen.  
Voordelen zijn er legio:  

 Ook al ben je geen ster, je kunt altijd aan sluiten bij de 
langzaamste groep. Dus ook de minder goede klimmers 
of klimsters, wat let je om mee te gaan. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCw5745fDYAhXII8AKHT3_DWIQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/nl/wielrenner-berg-biker-fietsen-logo-40755/&psig=AOvVaw3z73fdEXWWiQcaIY4qQrAv&ust=1516889542359390
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 Indien je bij een snellere groep bent gestart kan je altijd 
terugvallen naar de groep achter je of de tweede lus 
met de andere groep mee gaan. 

 De pauze gaat wat soepeler omdat niet iedereen 
tegelijkertijd bedient hoeft te worden. 

Ieders medewerking wordt gevraagd voor een evenwichtige 
verdeling van de groepen. 
 
En bedenk voor bij deze tocht is de vlaai net zo belangrijk als 
het fietsen, natuurlijk kan je jezelf testen op de beklimmingen 
maar de langzaamste van de groep bepaald het uiteindelijke 
tempo. 
 
Weer van de partij of Nieuwsgierig geworden? 
Geef je op bij Jos Verheijen, E-mail jos@bada-asten.nl  
,tel. nummer 0493-692908. 
 
Vervoer: 
We beschikken over de aanhanger waar plaats is voor 10 
fietsen, de rest kan verdeeld worden over de nodige auto’s.  
Geef dus tevens aan of je over een auto beschikt, of je wilt 
rijden, hoeveel passagiers en fietsen je mee kan nemen. 
Probeer wel zoveel mogelijk afspraken te maken zodat we niet 
met half lege auto’s naar Limburg rijden. Scheelt in milieu en 
geld.  
Jezelf aanmelden is wel belangrijk omdat we afspraken 
hebben met de kastelein die graag wil weten hoeveel mensen 
hij kan verwachten. 
 
Vrijwilliger gevraagd: 
Vorig jaar bleek dat het een probleem is als er niemand achter 
de hand is bij pech. 
Ken je dus een vrijwilliger die graag beschikbaar wil zijn als 
iemand onverhoopt pech heeft, laat het even weten. Hij of zij 
kan op verschillende punten de renners aanmoedigen maar is 
vooral belangrijk bij onverhoopte pechgevallen. Een 

mailto:jos@bada-asten.nl
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kilometervergoeding voor de Limburg kilometers kan geregeld 
worden. Eventueel met het TWC busje kan ook. 
 
Bij mindere weersomstandigheden beslissen we 
donderdagavond 18 april over het wel of niet doorgaan van de 
tocht. Ik zal dan alle mensen, die hebben doorgegeven mee te 
willen doen, vóór 20.00 uur een mail sturen of de tocht al dan 
niet doorgaat. Een reden te meer dus om je aan te melden. 
  
Jos Verheijen 
 
Martien Vervoordeldonk en Jos Verheijen ERELID TWC 

Het kan niet anders dan jullie hebben het ongetwijfeld vernomen. 

Breeduit stond het in de lokale media het Peelbelang, Siris en het 

Eindhovens Dagblad. Tijdens onze ledenvergadering hebben we 

Martien Vervoordeldonk en Jos Verheijen gehuldigd tot erelid van 

onze club. Beide zijn zeer gewaardeerde leden die zich al 

jarenlang inzetten voor TWC. Martien heeft 17 jaar een 

bestuursfunctie bekleed. Hij organiseert al meer dan 20 jaar onze 

toertocht de Klaver van Brabant en vanaf eerste editie de THM 

Zomer Classic. Daarnaast is Martien bij bijna alle activiteiten actief 

voor TWC. Martien en Jos maken ook al jaren deel uit van de 

redactie van het clubblad D’n Tube.  

Jos Verheijen is in 2015, na 18 jaar bestuurslid - waarvan 17 jaar 

als voorzitter -  gestopt als bestuurder van onze club. Jos 

organiseert al voor de 29e keer de Goede vrijdag tocht naar 

Limburg (zeer de moeite waard) Hij is mede organisator van de 

ASA-light tocht, en heeft jaren in de commissie veldtoertocht 

gezeten. Beide ontvingen, voor hun bewezen diensten, bloemen 

en een oorkonde ERE- lid TWC uit handen van voorzitter Jos 

Moors. Zowel Martien als Jos blijven zich beide inzetten voor TWC. 
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Fietsweekend Ardennen. 
 
Van 16 t/m 18 augustus organiseer ik een weekend naar de 
Ardennen met overnachtingen in Eupen. 
Op vrijdag vertrek om 9.00 uur v.a. de Markt in Asten voor een 
fietstocht naar Eupen en een lunchpauze in Margraten, 
vervolgens de route via Slenaken de grens over naar Teuven 
en via Henri Chapelle naar Eupen. 
 
Zaterdags na ontbijt een tocht door de Ardennen de Venn und 
Seenroute van 130 km met 1600 hoogtemeters en voor wie 
een kortere route wil fietsen is er een van 80 km met 800 
hoogtemeters. 
 
Op zondagmorgen om 9.00 vertrek voor de terugtocht naar 
Asten via een andere route die loopt via Hulsberg en de 
Zelfkant met een Lunchpauze in Susterseel (D) naar Asten 
waar bij terugkomst bij van Hoek het weekend wordt 
afgesloten met een kop soep en …… 
  
P.S. alle routes staan op GPS  
 
 
Overnachtingen zijn in Sleepwood Hotel Neustrasse 
61 Eupen 
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Kosten  totaal voor hotel incl.2x ontbijt en diner - verzorging 
onderweg krentenbollen bananen en water en bij terugkomst in 
Asten kop soep  € 170,- 
 
Aanmelden voor deze tocht zo spoedig mogelijk aangezien ik 
een reservering voor 20 personen heb en als er meer mee 
willen zie ik misschien nog mogelijkheid om kamers bij te 
boeken. Aanmelden via  info@twcasten.nl.  
 
Voor verdere informatie    harrievheugten@hotmail.com   
 
 
 met vriendelijke groeten, 
 Harrie van Heugten 
 

 

 

mailto:info@twcasten.nl
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Aanpassing bestaande MTB route 
Schietbaanse bossen 

 

 

Mountainbikers kunnen vanaf volgend jaar hun hart 

ophalen met technische parcoursdelen in de Schietbaanse 

bossen. Daarmee worden mountainbikers meer 

uitgedaagd om technische vaardigheden op te doen. 

Volgend jaar moet het technische parcours klaar zijn.  

Wie weleens de mountainbikeroutes in Asten gefietst heeft, 

kan het beamen: de routes liggen er goed en verzorgd bij. Met 

routes in de Dennendijkse bossen, Polderse, de Oostappense 

Bossen en de Schietbaanse bossen, heeft Asten een mooi 

netwerk opgebouwd voor de actieve MTB-er. En dat loont want 

de laatste jaren wordt het beoefenen van het mountainbiken 

steeds populairder en neemt het aantal (jeugdige) MTB-ers 
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toe, zo ook binnen de Astense Toerwielerclub vereniging 

(TWC) die inmiddels meer dan 30 actieve MTB-ers telt. Naast 

deze actieve MTB leden telt TWC ook nog tientallen 

wegrenners die in de herfst en wintermaanden hun racefiets 

verruilen voor hun MTB.  

Het beheersen van techniek wordt steeds belangrijker bij het 

mountainbiken. Om die reden is een jaar geleden het idee 

geboren om de bestaande mountainbike route in de 

Schietbaanse bossen op te waarderen naar een meer 

uitdagend parcours waarmee mountainbikers meer uitgedaagd 

worden om technische vaardigheden te leren. Het voordeel om 

de bestaande route in de Schietbaanse bossen aan te passen, 

is dat deze dicht bij het centrum ligt en al elk jaar opgenomen 

wordt in de 3 vaste evenementen van TWC, namelijk de 

Veldtourtocht, CrazyBike Ride en de NightBike. Tevens 

ontstaat er geen aantasting van het bestaande bos. Het 

burgerinitiatief BikePark Asten was geboren!  

 

Burgerinitiatief BikePark Asten 

Er is een uitgebreid plan ontwikkeld hoe de bestaande 

mountainbike route aangepast kan worden. Dat plan is als 

burgerinitiatief aangeboden aan de gemeente en het bestuur 

van TWC. Beide partijen hebben het initiatief positief 

ontvangen en leveren een financiële bijdrage. De gemeente 

omarmt het plan omdat het initiatief past binnen de 

maatschappelijke doelstellingen zoals opgenomen in de 

Toekomstagenda Asten 2030. Denk hierbij aan de opgave 

voor Vitale kernen waar met name de leefomgeving centraal 

staat. Naast gemeente en bestuur van TWC zijn er inmiddels 

ook andere sponsoren benaderd waaronder de Fiets3Daagse, 

de Ona en het Wit Gele Kruisfonds.  



  
 

 

26 

Den Tube 

Met de inmiddels toegezegde subsidie/sponsoring zijn 

voldoende financiële middelen gevonden om daadwerkelijk te 

kunnen starten met het aanpassen van de bestaande 

mountainbike route.  

 

De werkzaamheden zullen in fases verlopen en ongeveer een 

jaar in beslag nemen. Het uitvoeren van het initiatief gebeurt 

door vele TWC-vrijwilligers en andere geïnteresseerden die 

een handje willen meehelpen. Hiervoor is een nieuwe 

vereniging opgericht te weten BikePark Asten waar Twan Bekx 

en Ruud van Mullekom de bestuurders zijn. Met zowel de 

gemeente als TWC zijn concrete afspraken gemaakt waarbij 

verantwoordelijkheden, onderhoud etc. zijn vastgelegd. Verder 

is er overleg geweest met verschillende maneges om ook de 

ruiterpaden te integreren waarbij zowel ruiters als MTB-ers hun 

eigen paden hebben. Maar ook voor de wandelaars zal 

bekeken worden hoe zij op een veilige manier kunnen 

wandelen door de Schietbaanse bossen. Enkele 

toegangspoorten met instructies voor alle gebruikers van het 

bos zullen tegen die tijd geplaats worden. 

 

Enkele kenmerken van de mountainbike route nadat de 

bestaande route aangepast is: 

 Snellere kombochten en heuvels dan nu het geval is; 

 Uitdagendere hindernissen opgebouwd met duurzame 

materialen; 

 Een aangepast parcours voor MTB-ers, zowel voor 

beginners als gevorderden, jong en oud;  

 Vrij toegankelijke mountainbike route voor iedereen, 

geen toegangskosten; 
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 Integratie met een nieuw aan te leggen ruiterpad voor 

de diverse maneges;  

 Integratie met wandelaars die gebruik kunnen blijven 

maken van de wandelpaden. 

De voordelen om te kiezen voor de Schietbaanse bossen, zijn: 

 Het gebruik van de bestaande mountainbike route in de 

Schietbaanse bossen; 

 Dichtbij het centrum en vrij toegankelijk voor iedereen; 

 Geen aantasting bestaande her cultivering en aanplant 

jonge bomen. 

Binnenkort zal samen met de gemeente Asten een start 

gemaakt worden met het aanpassen van de bestaande 

mountainbike route.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de 

vereniging BikePark Asten, email: BikePark.Asten@gmail.com 

 

mailto:BikePark.Asten@gmail.com
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Veldtoertocht 2019 

 

Het nieuwe jaar begint voor TWC altijd met een veldtoertocht op de 

tweede zondag in januari. Nadat de meesten van ons de feestdagen 

met families hebben doorgebracht en dus veel aan ‘bankzaken’ 

(oftewel bank-zitten) gedaan zullen hebben, werd het weer eens tijd 

om een sportieve uitdaging aan te gaan. Echter na een mooie lange 

nazomer stonden de weergoden op deze zondag in januari er niet al 

te best bij. Gelukkig bracht Buienradar toch nog een lichtpuntje en zou 

het na 9 uur toch wel eens droog kunnen zijn. Dus het driedelig TWC-

pak aangetrokken en met de fiets richting de NWC kantine. Daar 

aangekomen konden we onze fietsen in de nieuwe fietsenstalling van 

TWC plaatsen volledig uitgerust met TWC bewaking. Toen zagen de 

fietsen en fiets(t)ers er nog allemaal schoon uit! Na de eerste 

hindernis genomen te hebben, de steile trap bij de NWC kantine, 

verliep de inschrijving snel en soepel en konden we vertrekken. Er 

was keuze uit een 35, 45 of 55km parcours maar men kon ook zelf 

een combinatie hiervan maken, omdat de verschillende afstanden 

mooi op elkaar aansloten. Het parcours was goed uitgepijld en de 

splitsing voor de verschillende afstanden was duidelijk aangegeven. 

Met dank aan de vele vrijwilligers die de pijltjes hebben aangebracht. 

Maar wat was de ondergrond nat en drassig. De vele regen van 

voorgaande dagen had ervoor gezorgd dat er veel waterplassen in de 

paden stonden. Halverwege was er een goed verzorgde pauzeplaats 

bij de firma Swinkels in Vlierden. Hier kon men eventjes bijtanken met 

een snee krentenbrood en/of snee roggebrood met zult en voor de 

dorst een beker thee of sportdrank. Vervolgens kon men aan het 

tweede gedeelte van de veldtoertocht beginnen. Echter de 

voorspelling van Buienradar sloot niet aan bij de weergoden. Het 

begon te regenen en er kwam nog meer water op het parcours te 

staan. Het werd dus een moddertoertocht in plaats van een 

veldtoertocht. De fietsen en kleding zag er ook navenant uit; alles 

onder de modder. Bij thuiskomst kon de grote schoonmaak beginnen. 
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Het slechte weer van voorgaande dagen had er ook voor gezorgd dat 

het aantal deelnemers beperkt was. Gelukkig kwamen er nog rond 

150 fietsers opdagen maar vergeleken met vorig jaar (ruim 600) 

waren dit er duidelijk minder. De penningmeester zal hier minder blij 

mee zijn geweest. Door de grote opkomst van vorig jaar had men dit 

jaar extra krentenbrood en zult ingekocht maar dit bleek achteraf niet 

nodig te zijn geweest. Gelukkig kon TWC de NWC kantine en 

Manegevoetbal Asten blij maken met het overschot aan krentenbrood 

en broodjes zult. Uiteindelijk toch weer een mooi gebaar van TWC 

aan onze samenleving. 

 

Bedankt voor de goede organisatie en mogen de weergoden ons 

volgend jaar beter gezind zijn. 

 

Een beginnende MTB-er. 
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Uitje ATBérs 

Het jaarlijks uitje van de MTB-ers staat voor de deur. Na een 
succesvol en zeer plezierig weekend vorig jaar zijn we van 
plan dit jaar wat noordelijker in Duitsland te verblijven.  
 
Op 24 mei reizen we af naar teutoburgerwald. Een groep van 
ca 14 mtb-ers heeft zich al aangemeld. Allemaal hebben ze er 
veel zin in om de sportieve prestaties te combineren met een 
gezellig samenzijn.  
Voor de leden die nog interesse hebben zie ik graag een 
aanmelding tegemoet. Wacht niet te lang want 24 mei is 
dichterbij dan je denkt. Je kan rekening houden met een 
budget van ca 250,- euro voor een weekend dat duurt van 
vrijdagmiddag (vertrek) tot zondagavond (retour Asten). Wil je 
aansluiten dan kun je jouw aanmelding mailen naar  
paul@vberkum.com. 
 
 
 
 
TE KOOP AANGEBODEN: 

Fietsnavigatie Mio: €100 

Fietsnavigatie Garmin: €100 

Omafiets: €75,00 

Fietskarretje: € 25,00 

Sneeuwketting: € 20,00 

Albert de Jong 

Tel: 0681546926 

mailto:paul@vberkum.com
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Aangepaste GPS-routes 2018 

Voor het wielerseizoen 2019 zijn er weer verschillende GPS-

routes aangepast om gevaarlijke oversteekplaatsen of 

dorpskernen te vermijden. Deze aangepaste GPS-routes 

komen beschikbaar op de TWC website met als jaartal 2018 in 

de routenaam. Voor degene die de aangepaste GPS-routes 

2018 of alle GPS-routes per e-mail willen ontvangen (in een 

zip bestand) gelieve een email te sturen naar: 

routes@twcasten.nl. 

Ook voor vragen of hulp bij navigatiesystemen kun je een 

verzoek indienen via dit email adres. 

WhatsApp groepen 

TWC heeft twee algemene WhatsApp groepen beschikbaar 

voor de actieve leden. Er is een WhatsApp groep voor de 

MTB-fietsers en een groep voor de RACE-fietsers. De 

WhatsApp groepen hebben tot doel om eenvoudig met elkaar 

te communiceren wanneer en waar er gefietst gaat worden. Op 

deze manier hopen we dat meerdere actieve fietsers met 

elkaar afspreken om een rondje te gaan fietsen. 

 

Je kunt je aanmelden tot deze WhatsApp groepen door een 

email te sturen naar: appgroep@twcasten.nl. Gelieve aan te 

geven of je bij de MTB, RACE of beide WhatsApp groepen wilt 

aanmelden en natuurlijk je naam en mobiele telefoonnummer. 

 

 

mailto:routes@twcasten.nl
mailto:appgroep@twcasten.nl
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Overzicht fietsgroepen 

Zomerprogramma Maart-November racefiets 

Dag Groep Waar  Vertrektijd Locatie Afstand Teller 

ZO Groep Plus Weg 08.00/08.45* Markt 70-90 Vrij (> 34) 

  Groep 1 Weg 08.00/08.45* Markt 90-120 32-34 

  Groep 2 Weg 08.00/08.45* Markt 80-110 30-32 

  Groep 3 Weg 08.00/08.45* Markt 70-90 28-30 

  Groep 4 Weg 08.45 Markt 50-65 25-27 

  MTB Bos 08.45 Markt 30-50 23-25 

DI Groep 1/2/3 Weg 13:00 Markt 60-80 28-32 

  Groep 4 Weg 13.00 Markt 50-60 25-27 

  Groep 5 Weg 19.00 Markt 20-30 17-19 

  E-bikes Weg 13.00 Markt 20-25 16-18 

  MTB Bos 19.00 Markt 30-50 23-25 

WO Groep 1/2/3 Weg 19.00 Markt 50-70 28-32 

DO Groep 1/2/3 Weg 13.00 Markt 70-90 28-32 

Winterprogramma November-Maart MTB-veldfiets 

ZO Groep Plus w/b/z 09.30 Markt 50-70 Vrij (> 28) 

  Groep 1/2/3 w/b/z 09.30 Markt 50-70 24-28 

  MTB Startgr. w/b/z 09.30 Markt 25-40 19-21 

  MTB VTT 08.30 Kerkstr** 40-50 22-24 

  MTB Bos 09:30 Markt 40-50 22-24 

DI Groep 1/2/3 w/b/z 13.00 Markt 50-70 24-28 

  Groep 4 w/b/z 13.00 Markt 30-40 20-22 

DO Groep 1/2/3 w/b/z 13.00 Markt 40-70 24-28 

*zie fietskalender 2019       **MTB elders vertrek met aanhanger    

w/b/z = weg/bos/zand 
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Verrassing 

  

Ik was geheel verrast toen de voorzitter van onze club op de 

jaarvergadering een oorkonde aan mij uitreikte met ERE lid 

daarop. 

Wat het eerst in mij opkwam was `dit is een vergissing`. 

Maar Jos zei dat het geen vergissing was en dat ik deze wel 

verdiend had. 

Ik zou al zeer tevreden zijn geweest met een vermelding als lid 

van verdiensten. 

Aan de reactie van de aanwezige leden op de vergadering kon 

ik niets anders dan deze dan maar aan te nemen. 

Maar ik wil wel zeggen dat ik al dat werk niet had kunnen doen 

zonder de medewerking van tallozen leden die mij in al die 

jaren geholpen hebben. 

Ook wil ik al die bestuursleden bedanken met wie ik in al die 

jaren altijd heel gezellig 

heb kunnen samenwerken. 

Natuurlijk moet ik ook mijn echtgenote niet vergeten, want die 

heeft mij toch vele uren moeten missen als ik voor T.W.C. 

onderweg was. 

Als het enigszins kon ging ze ook graag mee op pad. 

Dus allemaal bedankt voor de waardering die ik van jullie heb 

mogen ontvangen. 

En ik wil jullie wel waarschuwen, want jullie zijn nog niet van 

me af, ik ga nog met een heleboel dingen gewoon door en ik 

hoop nog vele jaren gezellig met jullie samen te werken en niet 

vergeten te `Fietsen`  

 

Nogmaals Dank  

Martien.   
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Klaver van Brabant 

Ook in 2019 staat de “Klaver van Brabant” op de tweede 
zondag in april gepland. 
Daarom zorgen WTC Zijtaart en TWC Asten er samen voor dat op 
zondag 14 april 2019 weer prachtige en geheel uitgepijlde routes 
door de Peel, de Meierij, het Dommeldal en het Aadal lopen. 
De afstanden zijn zoals gebruikelijk 60-80-100-120 km. 
In de route van de 60 km is geen officiële controleplaats 
ingericht, dus voor een kop koffie o.i.d. moet men zelf op zoek 
naar een geschikte gelegenheid. 
De vertrektijd voor deze zondagse tocht van TWC is 8.00 uur. 
In verband met het inschrijven is het wenselijk om op tijd 
aanwezig te zijn. Vergeet je NTFU toerfietskaart niet. 
Vertrekplaats uiteraard van Hoek. 
De inschrijfkosten bedragen €3,00 voor de 60 en 80 km. €4,00 
voor de 100-en 120 km. Niet NTFU leden betalen  €1,00 extra. 
Namens de organisatie wensen we iedereen een leuke en 
gezellige tocht toe. 
Tot zondag 14 april a.s. 
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E Bike club 

Beste dames en heren E-Bikers 
Ook dit jaar gaan we weer van start met de E bikers op 2 April 2019. 
Om samen te genieten van de mooie route`s van TWC. 
Het zou heel leuk zijn als we weer enkele nieuwe E-Bikers zouden 
mogen begroeten om zich aan te sluiten bij ons gezellige groepje! 
We horen steeds dat er mensen zijn die eigenlijk wel willen fietsen, 
maar niet meer mee kunnen met hun eigen groep binnen TWC.  
Vervelend, maar er is wel een oplossing!! 
Als u toch de regelmaat erin wil houden, is de E Bike club van TWC 
misschien iets voor jullie. 
Wij gaan iedere dinsdag om 13.00 uur van start bij Jan van Hoek en 
fietsen dezelfde routes als de minder snelle groep op de dinsdag. 
 
De E Bike club is niet erg groot en we houden natuurlijk rekening 
met iedereen. Wij fietsen ongeveer 18km. per uur dus als je geen E 
Bike hebt is het wel flink doortrappen. 
Verder hebben we met het bestuur van TWC afgesproken dat wij E 
Bikers niet meer verplicht in TWC kleding hoeven te fietsen, wat 
door vele van ons erg op prijs wordt gesteld! Ook worden nieuwe 
leden hierdoor niet  onnodig op kosten  gejaagd. Veilig blijft het wel, 
aangezien de eerste en laatste van de groep, een fluorescerend 
hesje van TWC zullen dragen! 
Wij fietsen ongeveer 30 km dus dat is voor iedereen wel te doen. Het 
blijft sporten, maar sporten op deze manier en op dit niveau kan 
reuze gezellig zijn.  
Ken je nog iemand die op een ontspannen, gezellige manier wil 
bewegen, een vriend of vriendin, je partner, je buurvrouw, maakt 
allemaal niet uit, dan kan je onder het fietsen ook nog een beetje 
bijkletsen, hoewel dat natuurlijk ook  kan met de overige 
deelnemers. 
 Wij kijken er naar uit dat je onze groep komt versterken!! 
 
Met vriendelijke groet 
De E Bikers 

 


