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Het is wel even schrikken, als jullie dit clubblad in de bus krijgen zijn 
de dagen alweer korter aan het worden. Wat gaat de tijd toch snel. 
 
Volop zomer, dus ook volop fietsgenot voor de wegfietsers, want 
profiteer je nu nog niet van de lange dagen , dan gaat het er ook niet 
meer van komen. 
Maar ook de mountainbikers genieten nog volop al is het nu niet 
door de modder maar vaak over droge bospaden. Ook dat heeft zijn 
charme. 
 
We hebben inmiddels de clubkamioenschappen voor de wegfietsers 
er al op zitten met, voor het eerst, een echtpaar als kampioenen. 
Hans en Mariet van den Eerenbeemt presteerden dit. Ook van deze 
kant uit Van Harte Gefeliciteerd. 
Verder is de Thieu Hoefnagels Memoriam alweer verreden . De THM 
zomerclassic zoals hij tegenwoordig heet waarbij we nog steeds 
terugdenken aan de oprichter en grote animator van TWC. Ook dit 
jaar weer voor een goed doel namelijk De Zonnebloem.  
 
En de ATB’ers zijn er een weekend tussenuit geweest, gezien de 
foto’s die langskwamen via Whats App hebben ze er volop van 
genoten. 
Ook de driedaagse zit er ook weer aan te komen, toch nog steeds 
een van de pijlers waar TWC op drijft. 
Ook de familieactiviteit gaat dit jaar weer door. 

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 half augustus een weekend voor de wegfietsers in de Ardennen 
dat georganiseerd wordt door Harrie van Heugten. 
Ook het weekend van de “Heren”(met de toerfiets) eind augustus 
staat geplad en hiervoor kun je je ook nog aanmelden. 
 
Dus voor de kranten mag het dan komkommertijd zijn, voor TWC’ers 
zijn er nog voldoende activiteiten. 
En voor de mensen die niet gaan genieten van een van deze TWC 
activiteiten is er ongetwijfeld de vakantie waarop men zich kan 
verheugen. 
 
Aan wat voor activiteit je ook mee gaat doen, GENIET ER VAN….   
 
   
          
  
 
 
                                              

 
   
 
 
 
 
 
 
    

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
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Van de voorzitter 

Beste Twc-ers,  

 
Het fietsseizoen is alweer in volle gang, 

wat zeg ik, de langste dag is alweer 

voorbij als jullie deze Tube lezen. Het 

weer is iets wat wisselvallig met soms 

harde wind waarbij er de nodige bomen 

omgewaaid zijn. Maar tussen de buien 

door is dit de mooiste tijd van het jaar om te fietsen. Ik wil jullie op de 

hoogte brengen van het reilen en zeilen van TWC.  

We hebben er weer 2 fantastische kampioenen erbij. Voor de eerste 

keer in ons bestaan hebben we een getrouwd stel als winnaars, 

Mariet en Hans van den Eerenbeemt. Mariet werd met slechts 27 

strafseconde eerste voor Jeanne Van Lierop (2e) en Ria de Jong 

(3e). Hans deed het nog een beetje beter met slechts 24 

strafseconde voor Rudy Jansen (2e) en Theo van Dooren (3e).  

Het mountainbikeweekend ligt alweer achter ons. Zij zijn 3 dagen 

wezen fietsen in het heuvelachtige landschap Teutoburgerwald in 

Nedersacksen Duitsland. Meer hierover kun je lezen in deze Tube.  

We hebben een kritische opmerking gekregen van een deelnemer 

aan de mountainbiketocht van de THM Zomer Classic. Een 

deelnemers was kritisch over het ontbreken van een pauze tijdens 

de mountainbiketocht. Eerdere edities is er altijd een pauze in de 

route opgenomen geweest, echter dit keer was er door 

omstandigheden geen. Normaal krijgen de deelnemers iets te 

drinken aangeboden en iets hartigs. Het toeval was dat de 

temperatuur de laatste weken enorm op-en-neer schiet met 

verschillen tussen 15 en 31 graden. Die middag werd het inderdaad 

erg warm. De deelnemer vond het onverantwoord dat er geen pauze 

aanwezig was. We zullen dit bespreken tijdens de komende 



  
 

 

6 

Den Tube 

bestuursvergadering. Wellicht dat we het standaard in het draaiboek 

voor toertochten opnemen. Dit is dan wel weer een taak die 

uitgevoerd kan worden door vrijwilligers die, bijvoorbeeld, 

doordeweeks fietsen en niet op zondag. Misschien willen wel een 

aantal vrouwen de pauzeplek bemannen en de deelnemers iets 

lekkers aanbieden. Dit kan ook best gezellig zijn.  

Als ik het nu dan toch al heb over vrijwilligers, wil ik daar jullie 

aandacht nog even voor. Onze club draait op vrijwilligers. Wie zijn 

eigenlijk de drijvende krachten binnen onze vereniging? De 

commissieleden die de activiteiten mogelijk maken, de redactie – de 

samensteller en de bezorgers van het Clubblad, zij die ervoor zorgen 

dat iedereen op tijd zijn mooie tenue krijgt. Zij die altijd plaatsnemen 

achter de inschrijftafel. De vrijwilligers die de fietsenstalling bewaken 

tijdens een toertocht. Het zijn de personen waar een club altijd een 

beroep op kan doen, onmisbaar voor TWC. We willen al deze 

personen, die bijdragen aan het succes van de club bedanken. 

Daarom gaan we iets organiseren voor alle commissieleden en 

iedereen die zich ingezet heeft als vrijwilliger. We doen het allemaal 

vrijwillig en met plezier voor de club en dat mag beloond worden. 

Wanneer we dit gaan doen en hoe het er precies uit gaat zien, is nog 

niet bekend. Een avond of een middag, misschien een BBQ, de 

plannen moeten nog uitgewerkt worden.   

We zijn blij dat er op de woensdagavond door steeds meer leden 

wordt gefietst. Groep plus en nog twee groepen meer bestaande uit 

leden van groep 1 - 2 en 3. De ontwikkelingen gaan goed: leden 

geven steeds vaker op WhatsApp aan dat ze willen gaan fietsen. 

Door tijdig een berichtje op WhatsApp te plaatsen dat je wil gaan 

fietsen, krijgen andere de gelegenheid om aan te haken. Hoe meer 

deelnemers hoe makkelijker het wordt om groepen te formeren met 

verschillende snelheden. Dit is een positie ontwikkeling. Ga er vooral 

mee door!!!!  

Dan wordt van 16 tm 18 augustus het Ardennenweekend gehouden. 

Opgeven is nog mogelijk. Spreek met een paar fietsvrienden af en 

doe gezellig mee. 
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Sinds mijn oproep in de vorige Tube zijn er alweer 9 clubtenues 

gekocht met het nieuw design. Het totaal aantal komt daarmee al op 

84 stuks. Nog even en dan rijdt iedereen “op zondag” in het nieuwe 

tenue. Mooi – mooi – mooi!  

 

 

Ik wens iedereen nog heel veel fietsplezier toe.  

 

Jos Moors  

Voorzitter TWC. 

 

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

          

  

Lid worden van BikePark Asten?  
Omdat we nu formeel een nieuwe vereniging zijn geworden met 

statuten kun je je opgeven om lid te worden van onze vereniging. 

 

 Vooralsnog kunnen alleen vrijwilligers voor de aanleg van het 

BikePark zich aanmelden en betalen een symbolisch bedrag van 

€ 1,- per jaar. 

 

Meld je aan middels een storting van € 1,- op onze rekening met 

vermelding van je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 

IBAN nummer: NL83 RABO 0335 4945 95 t.n.v. BikePark Asten. 
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ZONDAG 19 MEI  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 

 

 

 

We hadden afgesproken met 

een aantal van groep 4 om 

gezamelijk testarten. Sjan, 

Ria, Mariet, Louis, Henk en 

Hans. 

 Rond 9 uur konden we 

vertrekken,natuurlijk zonder 

horloge of kilometerteller. De 

opgeven tijden lagen tussen de 25.1 en 25.5 km.  

Henk en Hans reden op kop, met bijna geen wind en een fijn 

temperatuurtje was het lekker trappen. De laatste kilometer is ieder 

op eigen gevoel naar van Hoek gefietst.  

Hans en ik kwamen als eerste van het  groepje aan,  zo werden wij 

kampioen Sjan tweede en Ria derde.  

Organisatie bedankt voor de mooie en goed uitgepijlde route. 

Mariet. 
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Uitslag Kampioenschap 

 

1 25 Hans v d Eerenbeemt 24  

2 20 Mariet v d Eerenbeemt 27  

3 11 Rudy Jansen 28  

4 22 Jeanne v Lierop 64  

5 16 Theo v Dooren 65  

6 24 Henk v Heugten 66  

7 23 Louis Haazen 73  

8 21 Ria de Jong 77  

9 1 Erik Gerritsen 82  

10 2 Jos Verheijen 83  

11 7 Martin Santegoeds 179  

12 9 Bert Damen 191  

13 14 Ria Cortenbach 199  

14 6 John Welten 203  

15 18 Petra Joosten 247  

16 19 Erik Joosten 250  

17 15 Theo Timmermans 267  

18 8 Ryan v Laarhoven 271  

19 5 Wim v d Laar 276  

20 3 Harry van Heugten 299  

21 17 Piet Mestrom 304  

22 10 Toon Meeuws 346 
 

23 12 Jan v d Hurk 546  

24 4 Jan Meulendijks 667  

25 13 Hans Sonnemans 925  

26 26 Jozef v Bussel 1269  

27 27 Maikel Bakx 1271  

28 28 Richard v d Heijden 1272  

 

 

 
Wie doet nou zoiets? 
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Vrijdag 17 mei is Gerard Timmermans 
ten val gekomen tijdens het 
mountainbiken in de Schietbaanse 
bossen, het toekomstige BikePark 
Asten. 
Hij is met zijn fiets over een hindernis 
gegaan en over de kop in het zand 
terecht gekomen. Gerard is met grote 
pijn naar het dichtstbijzijnde huis aan 
de Dijkstraat gelopen waar men 
aldaar een ambulance gebeld heeft. 
Die heeft hem naar de eerste hulp 
gebracht waar ze zijn rechterarm weer 
in positie gebracht hebben. Zijn arm 
zit nu in een mitella en hij 

kan voorlopig niet fietsen. 
 
Wij van BikePark Asten betreuren dit ten zeerste daar deze 
hindernis niet door ons gemaakt is en een veel te gevaarlijk karakter 
had. Natuurlijk kan er altijd iemand ten val komen door gebruik te 
maken van onze hindernissen maar deze hindernis was echt te 
gevaarlijk. 
Vrijdagavond is dit obstakel weggehaald en kwamen we ook nog 
een ruiterplaatje tegen dat moedwillig van een paaltje moet zijn 
afgerukt. Welke lui dit soort dingen doen weten we niet maar hopelijk 
blijft het bij deze ene keer. 
Op het moment dat deze springbult weggehaald werd was er wel 
een crosser in het bos bezig, deze is al vaker opgemerkt door ons. 
Of hij iets met deze hindernis te maken heeft is onduidelijk, maar ook 
hij hoort niet in dit bos thuis.  
  

Gerard, een voorspoedig herstel toegewenst! 
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Rabo clubkas campagne 

 

Op vrijdag 24 mei was 

de roadshow van de 

Rabobank op de 

Markt in Asten. Hier 

werden de cheques 

uitgereikt aan de 

deelnemende 

verenigingen aan de 

Rabobank 

Clubkascampagne.  

 

 

Voor TWC Asten heeft dit het mooie bedrag van € 837,18 

opgeleverd. Dat is 50 euro meer dan vorig jaar. We bedanken 

iedereen die een stem heeft gegeven aan onze vereniging. En 

natuurlijk bedanken we de Rabobank voor het mooie bedrag. 

 

Ook Stichting Activiteiten TWC Asten met een bedrag van € 545,66 

en  BikePark Asten met een bedrag van € 493,34 profiteerde volop 

van deze actie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lau Joosten 

Secretaris TWC Asten 
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Mountainbikeweekend Teutoburgerwald. 

Wij mountainbikers zijn op weekend geweest. Dit vond plaats in het 

Teutoburgerwald in de deelstaat Nedersaksen Duitsland. Een mooi 

gebied op een afstand van 220 km van Asten en je rijdt er zo’n 2 uur 

en 20 minuten over. Het uitzicht er naartoe was gewoontjes, maar 

dan zo’n 40 kilometer voordat je er bent, verandert het landschap in 

korte tijd, van vlak naar meer heuvelachtig. We verbleven in het 

plaatsje Bad Iburg. Een toeristisch plaatsje met ongeveer 10.500 

inwoners. Het heeft een erg mooi kasteel en de omgeving is erg 

mooi om te fietsen. In de omgeving zijn nog meer mooie pittoreske 

plaatsjes die de moeite waard zijn om te bezoeken, bijvoorbeeld 

tijdens een langweekendje weg. Paul, die de laatste jaren de vaste 

organisator is van het MTB weekend had met hulp van Peter de 

omgeving vooraf verkend. Ieder kreeg een deeltaak toebedeeld en 

zo was het weekend zo geregeld. Ik mocht een stukje in den Tube 

schrijven, bij deze heb ik dat dan ook maar gedaan. 17 personen 

hadden zich aangemeld om mee te gaan. Het was in één woord 

geweldig. Het verblijf had een mooie entree, het interieur op de 

begane grond was recent gerenoveerd. De kamers op de eerste 

etage waren gedateerd maar niks mis mee. Een prima bed en een 

harde straal water uit de douche. De keuken was er goed en de 

halve liters gingen er goed in. Vrijdag ochtend vertrokken er al 11 

van de 17 man, 6 anderen vertrokken in de namiddag. Er werden 

mooie tochten verreden. Tochten tussen de 50 en 60 kilometer met 

zo’n 1100 tot 1500 hoogtemeters. Zaterdagavond, nadat iedereen 

gedoucht was, hadden Marijn en Jimmy voor een locatie aan het 

water gezorgd, waar we van een welverdiend avondmaaltijd konden 

genieten, om de koolhydraten weer op pijl te brengen. Maar dat ging 

nog beter nadat we aanbeland waren in Irish pub The Red Lion. 

Nadat de Duitse beker beslist was in het voordeel van FC Bayern en 

we Arjen Robben met de Duitse beker zagen rondrennen, werd er 

gestart met Karaoke. Daar liep wat volk rond, alleen al leuk om naar 

te kijken. Bier zonder schuim ging er goed in. Irish red, Porter, 
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Guines en zo nog meer van dat lekkers. Het smaakte allemaal even 

goed. Langzaamaan werd de karaoke ook voor de TWC-ers 

interessant genoeg om mee te doen. Het begon met een nummer 

van Queen. Paul die kon er niet genoeg van krijgen en vroeg het ene 

na het andere nummer aan. Don’t stop - Wiggle Wiggle werd erg 

goed neergezet!! Gertjan had de eerste avond al zoveel halve liters 

achterover geslagen dat hij spontaan het aanbod deed om op 

zaterdag de BOB te zijn. Gertjan reed 4 keer op en neer, om 

iedereen weer veilig terug te brengen naar het hotel. De “day after” 

was iedereen - wonder boven wonder - weer fit genoeg om te 

fietsen. Op zondag hoorde ik niemand klagen dat het bier niet goed 

gevallen was, nooit vervelend. Op zondag dachten we dat we het 

rustig aan zouden gaan doen, maar het werd toch een tocht van 

48km, met nog meer dan 1000 hoogtemeters. Door de bossen 

kwamen we halverwege in het plaatsje Tecklenburgerland, een heel 

mooi toeristisch plaatsje. Daar hebben we geluncht, sommige 

hadden genoeg aan koffie een stuk taart, andere bestelde 2 

hoofdgerechten en aten het allemaal op. We kijken terug op drie 

gezellige, dagen. Pittige  tochten gefietst met de nodige hoogte 

meters. Soms was het flink klimmen geblazen (tot wel 20% 

stijgingspercentage), dat maakt het ook speciaal om hier te fietsen 

en als je vooraf niet genoeg getraind had kwam je daar tijdens de 

beklimmingen snel achter, haha. Maar dat kon de pret niet drukken, 

iedereen die kwam de heuvels over. Na terugkomst snel opfrissen 

en nadat iedereen gedoucht was, gingen we weer tevreden 

huiswaarts. We kunnen terugkijken op een geweldig MTB weekend. 

Ik ben er volgend jaar weer bij. 

 

Bedankt voor de gezelligheid! 

Een deelnemer.  

Thieu Hoefnagels Memorial Zomerclassic 
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2 juni was het weer zo ver, de 8ste  Thieu Hoefnagels Memorial 

zomerclassic. Een zomerclassic was het zeker dit jaar. Toen ik om 

8:00 bij Van Hoek arriveerde tikte het kwik de 20°C al aan. Ik 

verwacht dat mede door de hoge voorspelde temperatuur veel 

deelnemers besloten hadden om vroeg te vertrekken. Dit resulteerde 

dan ook in een gezellige drukte bij de inschrijving op het terras. 

Nadat de groepjes gevormd waren kon de tocht beginnen. Ik heb er 

deze keer voor gekozen om een keer met een ander groepje mee te 

rijden en dat heb ik geweten….. 

Het tempo zat er vanaf het begin stevig in, met een zuid – 

zuidwesten windrichting en een windsnelheid van 3 á 4 m/s was het 

eerste stuk via Heusden-Ospeldijk-Meijel-Heibloem naar Roggel 

best wel afzien. Vanaf Nederweert-Eind toen we weer richting het 

noorden gingen kon het gas er lekker op. Via Nederweert-

Maarheeze-Sterksel-Lierop door naar Helmond waarna het weer 

afgelopen was met de wind in de rug. Maar als een kudde paarden 

die de stal ruiken ging het tempo onverminderd door. Toen we na 

100km nog voor 11:00 weer bij Van Hoek op het terras zaten was de 

temperatuur inmiddels flink opgelopen en gingen de wel verdiende 

halve liters cola er goed in. 

Ik ben van mening dat dit jaar weer een geslaagde editie van de 

THM zomerclassic was. Met een goed uitgepijlde route en natuurlijk 

prachtig weer. Ik wil bij deze de organisatie bedanken en hoop dat er 

veel geld opgehaald is voor stichting De Zonnebloem. 

 

Groeten Mark 

 

THM Zomerclassic 
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Op zondag 2 juni j.l. organiseerden we de THM (Thieu Hoefnagels 
Memorial) Zomerclassic. Eindelijk hadden we dit jaar bij onze tocht 
goed weer, zodat de opkomst met in totaal 260 deelnemers goed 
was.  
Ook van de familie Hoefnagels waren diverse familieleden aanwezig 
om de recreatieve tocht te fietsen ter nagedachtenis aan Thieu, de 
man die zoveel voor TWC heeft betekend. 
 

 
 

Aangezien ik met Hans van Otterdijk en Armand Coppieters de 
inschrijvingen heb verzorgd, heb ik ook de informatie over de 
afstanden met aantallen deelnemers. En die informatie wil ik jullie 
niet onthouden. 35 km 26, 30 km MTB 13, 45 km MTB 78, 60 km 
weg 76 en 100 km weg 67. Aangezien het die zondag een zomerse 
dag was kwamen er enkele klachten binnen dat er onderweg geen 
verzorgingspost was ingericht.  
Dat is een punt voor de evaluatie. Het blijkt ook dat in het algemeen 
deelnemers aan tochten gewend zijn dat er onderweg een 
verzorgingspost is.  
Met dank aan de mensen die de diverse afstanden zo goed hebben 
uitgezet en van pijlen voorzien was dit weer een geslaagd 
evenement. En met de financiële opbrengst konden we de 
Zonnebloem afdeling Asten weer blij maken.  
 
Secretaris. 

Asten - S???? - Asten 
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Vooraankondiging 
 
We willen jullie er nu al op attent maken, 7 september is het weer zo 
ver, ASA light. 
In Den Tube van augustus komen we er nog op terug maar nu alvast 
de aankondiging zodat je er rekening mee kunnen houden bij de 
planning van je activiteiten. 
 
Toen 2 jaar geleden Harrie Jöris besloot te stoppen als organisator 
van Asten Slenaken Asten wilden we deze activiteit toch op een of 
andere manier voortzetten .  
 
Maar dan in een iets lichtere vorm omdat voor de meeste een 
afstand van ruim 220 km met diverse beklimmingen toch iets te veel 
van het goede is. 
Dus een afstand van rond 150 km en niet al te veel beklimmingen 
( we proberen er wel een of meer klimmetjes in  te houden) waarbij 
we ieder jaar proberen een andere S aan te doen. 
Dat kan zijn Asten-Someren-Asten of Asten Sint Michielsgestel-
Asten of….. vul zelf maar in. 
We hebben al een voorlopige route in ons hoofd die we de komende 
maanden nog verder gaan uitwerken. 
 
LAAT JE VERRASSEN…. 
  
Je kunt je nu al opgeven als je mee wilt. 
 
De organisatie 
Bert Damen / Hans vd Heijden / Jos Verheijen 
 
0493-692908 
jos@bada-asten.nl 
06-49730415 

 

 

mailto:jos@bada-asten.nl
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42e BAA Fietsdriedaagse 

 

Op dinsdag 30 Julie gaat de 42e 
Fietsdriedaagse in Asten van start. 
De voorbereidingen zijn alweer in volle 
gang om ook deze driedaagse 
probleemloos te laten verlopen. 
Op de eerste dag is de rustplaats in 
Groepuitjes Limburg in Ospel. 
De tweede dag gaan we naar Mierlo 
en wel bij Kersengaerd Huibers. 
De derde dag gaan we weer terug in 
de tijd. 

We gaan dan naar de Neerkant bij Groepsaccomodatie Beijers. 
Hier gaan we de rustplaats weer helemaal zelf verzorgen. 
Dus het wordt weer sjouwen met tafels, stoelen, parasols, en alles 
wat er verder nog nodig is om een gezellige rustplaats in te richten. 
We hebben weer enkele extra vrijwilligers kunnen aantrekken om 
alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
Voor alle dagen zijn er weer prachtige route´s uigezet en de 
afstanden zijn 35-45-60 km. 
Deze routes zijn uiteraard weer uitgepijld. 
Ook krijgen de deelnemers iedere dag weer een gratis drankje mee 
voor onderweg. 
Dus we hebben er weer alles aangedaan om er weer een mooi 
evenement van te maken. 
Het is dus moeilijk om een smoes te verzinnen om niet deel te 
nemen aan onze 42e BAA fiets3daagse. 
Het enige wat we niet in de hand hebben is het weer, dus laten we 
hopen dat dat niet de grote spelbreker wordt. 
 
Namens Stichting Activiteiten T.W.C. Asten 
 
“Veel Plezier”  
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Aangepaste GPS-routes 2019 

Voor het wielerseizoen 2019 zijn er weer verschillende GPSroutes 

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. 

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

Leden Mutaties 

Nieuw lid: Thieu Konings Planker 3  5721 VG  Asten 

 

Afmelding: Willy van Vlerken, Geert van Woustraat 3 
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Jaarkalender 2019 

30-juni-1aug  Fietsdriedaagse  

16-18aug  Weekend (racefiets) 

23-25aug  Weekend Heren (toerfiets)  

7 sep   A.S.A. Licht  

17 sep  Sluitingsrit dinsdag avondtochten (dames) 

18 sep  Sluitingsrit woensdagavond tochten  

26 okt   Van Stekelenburg Ass. Night Bike 

27 okt   Sluitingsrit alle groepen  

3 nov   ATB kampioenschap 

9 nov   Feestavond  

2020 12 jan   Veldtoertocht 

4 feb   Jaarvergadering 
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