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VOORWOORD 

Beste toerfietsliefhebbers, 

 

Het is begin februari, ik zet me achter de computer om het 

voorwoord voor onze tube te schrijven. We hebben een zachte 

winter gehad,alhoewel, als ik buiten kijk zie ik de 

sneeuwvlokken neerdwarrelen ende temperatuur is ook maar 

net boven nul. Zou het tóch nog echtkoud worden?  

Al schrijvend voor deze eerste tube van alweer een nieuw jaar 

overdenk ik hoe ons afgelopen twc-jaar is geweest. 

Het was eigenlijk een voortborduren op ons geweldig 

jubileumjaar 2013. Veel activiteiten, heel veel deelnemers 

zowel bij die activiteiten als bij de wekelijkse, bijna dagelijkse 

tochten! 

 Wederom konden we in 2014 een groot aantal nieuwe leden 

verwelkomen, in april al ons 200e lid in de persoon van Bert 

Damen. De instroom van nieuwe toerfietsliefhebbers bleef ook 

na april doorlopen. HET bewijs denken we dat TWC “goe-

bizzig is”! Ik had het over bijna dagelijkse tochten: daar begint 

het op te lijken: we gaan zondagsmorgens vanaf nu met  

4 groepen rijden ipv 3, enerzijds omdat 1 groep wat te groot 

wordt en anderzijds om de verschillen in snelheid tussen de 

groepen wat kleiner  te maken waardoor het wat makkelijker is 

om te switchen.Ook starten we, zoals al in de jaarvergadering 

is gemeld, een E-bike afdeling op, die op dinsdagmiddag gaat 

rijden. Is het zondagmorgen al een hele drukte op de markt 

van al die twc‟ers, nu zal het  ook op dinsdagmiddag 13 uur  

blauwkleuren op de markt want de bestaande groep van 

gemiddeld 22 fietsers vertrekt dan ook voor hun tocht. 

Op dinsdagavond rijden er 2 groepen, hoofdzakelijk dames. Een 
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rustige groep(gewone fiets) en een snellere groep die toch 

gemiddeld rond de 25 km/uur fietsen! ER ZIJN ENKELE 

HEREN BIJ, MAAR DAT MOGEN ER MEER WORDEN!!! 

En dan spreek ik nog maar niet over onze atb‟ers die elke 

zondag- en dinsdagavond rijden en verder nog over groepen 

twc‟ers die woensdag- en donderdagavond  hun rondjes 

draaien. 

Genoeg mogelijkheden om je bij een van de groepen aan te 

sluiten. 

Zie voor de diverse snelheden en vertrektijden onze site en/of  

het artikel verderop in deze tube met uitleg over vertrektijden 

etc. 

De redactie wenst  alle leden veel fietsplezier, veel mooi weer  

en een: VEILIGE VAART. 

De redactie 

 

 

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

 
    Denk er aan om op 
 

Zondag 
     

  29 maart 2015 
 

De klok 
 

1 uur vooruit te zetten 
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Van de (ex)voorzitter 

EPILOOG…. 

Na in totaal 18 jaar in het bestuur 
gezeten te hebben ben ik dus bij de jaarvergadering gestopt 
als voorzitter van onze mooie club TWC Asten. 
Ik heb tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van de 
leden, dit woordje wil ik nu ook in Den Tube plaatsen in de 
hoop dat alle leden dit zullen lezen. 
 
BEDANKT allemaal, dank zij jullie heb ik in totaal 18 jaar in het 
bestuur mogen zitten, waarvan 17 jaar als voorzitter. 
Hoewel voorzitter zijn zeker niet mijn ambitie was, (ik ben meer 
van het organiseren,  en beroepsmatig van de centen) heb ik 
met heel veel plezier geprobeerd mijn steentje bij te dragen om 
van TWC Asten een mooie club te maken. 
Mijn eerste 2 jaren bij TWC, in een ver verleden, waren 
leerjaren, ik herinner me nog een opmerking op de 
jaarvergadering, “Wat doet die Jos Verheijen in het bestuur, 
die doet toch niks” . 
Toen ik dan ook 16 jaar geleden opnieuw gevraagd werd om in 
het bestuur te komen en nog wel als voorzitter heb ik toch wel 
heel erg getwijfeld. Ik ken mezelf een beetje en weet dat ik niet 
zo assertief ben om voor de vuist weg een verhaal af te 
steken. En  dat zou je als voorzitter toch wel moeten kunnen.  
Wat ik wel goed kan is iets organiseren maar als voorzitter  
moet je juist kunnen delegeren. 
 
Mijn zwakte kennende heb ik steeds geprobeerd me terdege 
voor te bereiden en mijn woordje op papier te zetten. De leden 
en zeker de jubilarissen hebben hier recht op. 
  
Natuurlijk is er wel eens kritiek geweest op het functioneren 
van mij en van het bestuur, ik weet dat er van de andere kant 
ook veel waardering  is geweest voor ons functioneren.  
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En ik hoop dat de waardering uiteindelijk groter is dan de 
kritiek. 
 
Ik kwam in 1977 in het bestuur, Theo Beekman was toen 
secretaris, Wim van der Loo voorzitter, en Thieu Hoefnagels 
penningmeester, de leden waren Jos Bongers en ik. Het 
tweede jaar traden Wim van der Loo en Theo Beekman af, in 
hun plaats kwamen Johan Hoefnagels als secretaris en Gerard 
Welten als lid, ik moest noodgedwongen de voorzittershamer 
overnemen. Dat heb ik 1 jaar gedaan en  ik vertelde het al, ik 
was zo groen als gras en zag het verder niet meer zitten. Ik 
wist gewoon nog echt helemaal niets over besturen. 
In 1999, ik had toen wel flink wat bestuurlijke ervaring als 
secretaris bij de buurtvereniging, als penningmeester bij 
volleybalclub VOCAS en als penningmeester bij 
hartpatiëntenvereniging Hartentroef werd ik dus gevraagd om 
Toon Sauvé als voorzitter te vervangen.  
Maria Vervoordeldonk was toen secretaresse en Adriaan 
Joosten de penningmeester. Adriaan was de laatste die nog 
alles met de hand deed en nog geen computer nodig had. De 
overige leden van het bestuur waren Jozef van Bussel, Harrie 
Geboers, Thieu Hoefnagels, en Toon Sauve. 
Later werd Maria Vervoordeldonk als secretaris opgevolgd 

door Hans van Otterdijk, en Adriaan Joosten als 

penningmeester door Harrie Geboers en die later weer door 

Wim Keukens. 

Als bestuursleden heb ik verder nog samen mogen werken 
met Jo van Horssen,  Martien Vervoordeldonk,  Marij van den 
Eerenbeemt, Angelique Martens,  Joop Deenen, Albert de 
Jong  en  Maria Geboers. En natuurlijk niet te vergeten Hans 
vd Burg als interim secretaris. 
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Voor al die mensen heb ik enorm veel waardering gekregen, 
heb ik echt heel  veel geleerd en ook enorm prettig mee 
mogen samenwerken.  
Het was vaak geweldig om samen te mogen werken met alle 
eerder genoemde mensen in het bestuur. Allemaal 
verschillende mensen met verschillende capaciteiten en 
verschillende meningen. 
 
Maar ook alle vrijwilligers, die bij de diverse activiteiten 
betrokken waren en zijn, maken van TWC een geweldige club. 
Vooral vorig jaar met al die festiviteiten was een feest om mee 
te mogen maken. Met als klapstuk de Koninklijke 
onderscheiding die ik mocht ontvangen dank zij de voordracht 
van de bestuursleden van TWC. 
 
Als je TWC vroeger  zag en nu dan is er enorm veel 
veranderd.  
Kijk naar het materiaal, kijk naar de outfit, maar kijk 
bijvoorbeeld ook naar de mentaliteit. 
Roken tijdens de vergadering was normaal. Als er gevraagd 
werd of dit misschien wat minder kon werd men uitgelachen. 
Papiertjes en verpakkingen werden zo maar de natuur in 
gekieperd en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Ook is men een stuk socialer gaan fietsen hoewel dit door de 
overvolle fietspaden niet schijnt op te vallen bij de overige 
verkeersdeelnemers. 
Van het begin af aan heb ik geageerd tegen de rommel die 
men in de natuur achterliet en bijvoorbeeld  de bel bij de vorige 
jaarvergadering vond ik zeer gelaagd als actie, hoewel nu nog 
niet iedereen een bel heeft FOEI!!! 
Ik hoop dat ik als voorzitter een beetje heb mogen bijdragen 
aan al deze mentaliteitsverandering ten goede. 
 
Zoals Joop al zei toen ik een Koninklijke onderscheiding kreeg, 
“Jos was wijs eigenwijs” en dat vat ik op als een compliment, 
niet alleen dat wijs maar ook dat eigenwijs, want eigenwijs is, 
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mits je een en ander kunt onderbouwen, een deugd in plaats 
van een kwaal. 
 
Wat betreft vrijwilligers zitten we bij  TWC in een luxe positie. 
Het iedere keer net alsof we een blik kunnen opentrekken, we 
hoeven maar te bellen en iedere keer lukt het in no time om 
voldoende vrijwilligers te werven.  
Dat is een compliment naar de hele vereniging toe. En van die 
vereniging maken jullie, net zo goed als het bestuur en de 
diverse commissies deel van uit.  
 
Waarom dan toch stoppen als voorzitter?  
Eigenlijk ben ik van mening dat je maximaal 3 perioden moet 
functioneren in het bestuur, maar TWC ging en gaat me erg na 
aan het hart, ik heb steeds heel erg leuk met de diverse 
bestuursleden kunnen samenwerken en ik wilde graag het 40 
jarig jubileum meemaken. Dit maakte dat ik het deze tweede 
periode maar liefst 16 jaren heb volgehouden. 
Ik zat en zit nog met goede ideeën, ben nog niet vastgebakken 
in een bepaald stramien maar vind toch dat een nieuwe 
voorzitter weer nieuwe ideeën heeft, weer wat frisheid in het 
bestuur brengt en er fris tegenaan kan gaan. En natuurlijk gaat 
hierdoor de gemiddelde leeftijd in het bestuur ook een stuk 
omlaag. 
 
Verder ga ik nu mijn aandacht  verleggen  naar het museum  
waar ik de optredens verzorg in de Oranjerie. 
 
En ik wordt ook nog artiest. 
Met een aantal mensen zijn we bezig met het instuderen van 
Mistero Brabant , een spektakelstuk waarvan in oktober 3  
uitvoeringen in Asten zijn en waar we verder nog in Venray, 
Gemert  en Helmond en misschien ook nog in Hilvarenbeek, 
Oirschot en Bergeijk gaan optreden.  
Houdt de kranten in de gaten, Kaartjes kopen hoor!  
 Dus ik ga me de komende tijd echt niet vervelen.  
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Ik wil nogmaals iedereen ontzettend bedanken voor de 
geweldige samenwerking. 
 
En jullie zijn nog niet van me af, bij de diverse activiteiten 
zullen jullie me nog regelmatig tegenkomen. En indien nodig 
sta ik altijd klaar om mee te organiseren of te helpen. 
 
 
En dan nu mijn spreuk die ik heel toepasselijk vind.  
 

Huil niet omdat het voorbij is 
Maar geniet van wat het is geweest 
 
 

Jos Verheijen 
 

-----/////--- 
NOTULEN JAARVERGADERING TWC ASTEN OP DINSDAG 3 

FEBR. 2015. 

Aanvang vergadering 20.05 uur in clublokaal Zaal Jan van Hoek 

Aanwezig: 96 leden. Afwezig met kennisgeving: 23  leden. 

1.   Opening door de voorzitter 

De vergadering begon iets te laat, omdat er, door de grote opkomst, 

extra stoelen moesten komen. Voorzitter Jos Verheijen opent de 

vergadering met iedereen welkom te heten. Hij memoreerde dat dit 

zijn laatste jaarvergadering als voorzitter. Hij keek terug op weer een 

succesvol jaar met als een hoogtepunt de Bevrijdingstocht. 

2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering.   

Secretaris Hans van Otterdijk geeft aan dat 23 leden zich afgemeld 

hebben voor de vergadering Er is een e-mail binnengekomen met 
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daarin de melding, dat in het fietsseizoen 2015 door de politie in 

Zuid-Limburg streng gecontroleerd wordt of toerfietsers zich aan de 

verkeersregels houden, incl. bv. een bel aan het stuur. Dit naar 

aanleiding van klachten van inwoners over het schofterige gedrag 

van toerfietsers.  

Er is informatie van de NTFU gekomen, dat er een nieuwe serie 

Start2Bike cursussen wordt georganiseerd. Zie hiervoor: 

www.ntfu.nl/Producten/TrainingenClinics.aspx.Tzt word een speciale 

cursus voor vrouwen aangekondigd. (zie ook pubt 4: NTFU Nieuws). 

3.  Notulen jaarvergadering 5 februari 2013.  

Deze notulen zijn opgenomen in Den Tube nr. 1 van februari 2014. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen zodat ze 

ongewijzigd worden vastgesteld.  

4.   Algemene mededelingen van het bestuur. 

Kampioenschappen :Drie jaar geleden is afgesproken om alle 

kampioenschappen gedurende 3 jaar op 1 (zon)dag te houden. 

Omdat de deelname van de dames tegenviel en een aantal heren 

zowel op ATB als racefiets willen deelnemen, gaan we terug naar 3 

datums. Hoewel de splitsing in heren en damestochten is opgeheven 

willen we toch naar de dinsdag voor de dames en de zondag voor de 

heren kampioenschappen en de ATB-ers in de herfst. 

Dames mogen, buiten mededinging, ook op zondag meefietsen, 

voor heren geldt dit natuurlijk ook op dinsdag. Maar om 

dameskampioen te worden moet er dus op dinsdag mee worden 

gedaan en voor de heren op zondag. Wat betreft afstand moeten we 

nog uitzoeken of we bv op dinsdag met 2 afstanden gaan werken. 

We hopen door deze wijziging dat alle leden zullen deelnemen. 

E-Bikes: Vorig jaar hadden we in de beleidsvergadering afgesproken 

om E-bikes onder voorwaarden toe te laten bij onze tochten. Dit 

hebben we abusievelijk niet in de jaarvergadering naar voren 

gebracht. Hiervoor willen we als bestuur onze excuses aanbieden. 

Er zijn diverse protesten van, met name, de dames gekomen. Er 

komen steeds meer e-bikes en daarom willen we een E-bike afdeling 

oprichten, 3 Dames (Nellie Deenen, Fien v.d.Loo en Wil v.d. Velden)  

https://www.ntfu.nl/Producten/TrainingenClinics.aspx
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hebben (samen met Joop Deenen vanuit het bestuur) hiervoor het 

voortouw genomen. De e-bike tochten starten op 7 april om 13:00 

uur bij van Hoek. De snelheid zal ca. 18 km/uur zijn en de afstand 30 

á 35 km. Clubkleding is verplicht (bv. club polo). Dames en heren 

zijn welkom. Ook op een gewone fiets, echter de e-bikes bepalen het 

tempo. 

Nieuwe leden: Deze krijgen een introductieboekje. Voor 

geïnteresseerde staat dit boekje binnenkort ook op de website. 

Verder hebben we in het bestuur het idee besproken om voor onze 

nieuwe leden een avond te beleggen waarin men met elkaar en het 

bestuur kennis kan maken. Let wel, dit moet nog uitgewerkt worden. 

Gemengde tochten: Vorig jaar hebben we afgesproken om zowel op 

dinsdag als zondag de tochten open te stellen voor zowel dames als 

heren. Vooral op zondag zijn er verschillende dames die hun 

mannetje staan. Op dinsdag ligt het voor de heren nog iets 

moeilijker. We willen nogmaals op deze mogelijkheid wijzen. Dus 

dames, als jullie het leuk vinden om je man of vriend mee te nemen, 

zij mogen meefietsen. 

Vorig jaar hadden we de afspraak dat er op zondag in 3 groepen 

gereden kon worden. Dit is afgelopen jaar niet echt uit de verf 

gekomen. Er waren wel 3 groepen, de snelle groep, de “normale” 

groep en een aantal dames. Ideaal zou zijn als er echt 3 groepen 

ontstaan, groep 1 (gemiddeld 30 +), groep 2 (gemiddeld 28) en 

groep 3  (gemiddeld 25). Hieraan gaan we komend seizoen weer 

werken. Denk er echter aan, dat als er in een groep gereden wordt, 

waarvan de snelheid eigenlijk te hoog ligt, er gevaarlijke situaties 

kunnen ontstaan. Het zou goed zijn als mensen erkennen als voor 

hen de snelheid en afstand een onsje te veel is en kiezen voor de 

middengroep. Als dit ook nog te hoog gegrepen is, kunnen ze zich 

laten afzakken naar de laatste groep,   

Presentielijsten: De opkomst bij de diverse clubtochten in 2014 was 

erg goed. Het bestuur heeft besloten geen presentielijsten meer te 

handhaven. Vanwege verschillende routes en de vele verschillende 
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dagen waarop gereden wordt, zijn deze niet meer representatief. 

NTFU nieuws: Hier zit interessante informatie in, te vinden op  

www.ntfu.nl/Nieuws.aspx  

Valhelm hoofdzaak: In de beleidsvergadering hebben we het 

volgende voorstel uitgewerkt, wat we willen opnemen in het 

huishoudelijk reglement.  

Voor clubtochten geldt het volgenden: 

Voor tochten met een max. snelheid van 20km/uur wordt het dragen 

van een helm niet verplicht gesteld, maar wordt wel sterk 

aanbevolen.ATB tochten in clubverband, valhelm verplicht. 

Voor tochten met een max. snelheid boven de 20 km/uur wordt het 

dragen van een helm verplicht gesteld. Indien leden na 1 

waarschuwing nog geen helm gaan dragen, wordt verzocht om niet 

aan de clubtocht deel te nemen."  

Zie ook: Aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement. 

Aanhanger: 

We hebben de beschikking over een aanhanger voor 10 fietsen. Wilt 

u dus met een aantal mensen op pad, dan kan dit een uitkomst zijn 

en hoeft u niet met zoveel auto‟s naar de plaats van bestemming. 

Meer informatie komt in den Tube. 

Den Tube digitaal: Naast de papieren uitgaven van den Tube, willen 

we den Tube ook digitaal gaan verspreiden. Na bv. een jaar bepalen 

we hoe de ervaringen zijn en hoe we hiermee verder gaan, 

  

5.   Jaarverslag 2014 van de secretaris  

Het jaarverslag is tegelijk met de uitnodiging voor de jaarvergadering 

bezorgd. Hierin was niet gemeld, dat Ria de Jong onze kleding 

beheerster is. Dit werd alsnog rechtgezet in de vergadering. Het 

jaarverslag wordt, met de genoemde wijziging, vastgesteld. 

 

6.   Jaarverslag van de penningmeester  

Het financieel verslag is voor aanvang van de jaarvergadering ter 

inzage gelegd op de tafels.  
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Penningmeester Wim Keukens gaf hierop een toelichting. 

Toelichting op de eindbalans.  

De vooruitbetaalde contributie is de contributie over 2015 die al 

ontvangen is als gevolg van de kleding actie. Omdat dit het laatste 

jaar is, betaald via de kleding actie, komt deze post niet meer terug. 

De afgesproken reserveringen ( €5.000,- voor het 50-jarig bestaan, 

€5.000,- nieuwe kleding bij het 50-jarig bestaan) zijn nog niet 

doorgevoerd.  

De Bevrijdingstocht had een voorlopig pos. saldo van €1359. Dit 

saldo is (in 2015) gebruikt voor de onkosten van het boekje hierover 

en de uitreiking van het boekje. 

MFTWC (Met Flair Trappen Wij Culinair). Deze activiteit willen we 

elk lustrum jaar doen en de reservering wordt opgebouwd door een 

iets lagere TWC bijdrage aan de feestavond. 

Toelichting op de exploitatie rekening:  

Activiteiten die een positief eindresultaat hadden, staan aan de 

batenkant. Die met een negatief eindresultaat aan de kostenkant. 

Kleding kosten (de kampioenschap shirts) zijn nu opgenomen als 

kosten van het kampioenschap. 

De NK kosten zijn zo hoog, omdat we met 3 teams hebben 

deelgenomen. 

Doordat we onze kleding kopen bij NTFU sponsor Bio-Racer, krijgen 

we extra NTFU korting. 

De gemeentelijke subsidie is afgebouwd. Dit was het laatste jaar. 

Door uitvoering te geven aan het idee (vanuit jaarvergadering 2014) 

om samen te werken met een andere vereniging (KLIMOP), is de 

opbrengst van de RABO clubkascampagne ca. 1/3 hoger. Dit willen 

we natuurlijk continueren. 

Al met al wordt 2014 afgesloten met een batig saldo van €1150. 

7.   Verslag kascontrole en benoeming nieuwe kascontrole 

commissie. 

Lau Joosten las een verklaring voor van de kascontrolecommissie 

(hij en Danny van der Poel). Hierbij gingen de complimenten uit naar 
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de penningmeester voor zijn professionele manier waarop hij de 

financiën regelt. Met applaus vanuit de vergadering werd zijn 

voorstel, het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid, 

gehonoreerd. De voorzitter bedankte beiden voor het werk. De 

kascontrole 2015 wordt gedaan door Danny van der Poel (2e jaar) 

en Paul van Berkum. Er gaf zich geen reserve op. 

8.   Begroting 2015/2016 en vaststellen contributie 2016. 

De begroting 2015 (zoals gepresenteerd op jaarvergadering 2014) is 

aangepast aan de actuele situatie. De veldtoertocht heeft minder 

opgebracht dan verwacht en (gezien het stijgende ledenaantal), zijn 

de contributie inkomsten en afdrachten aan NTFU aangepast. Dit 

resulteert in een klein nadelig saldo van €611,- 

Toelichting begroting 2016: Anticiperend op de afloop van de 3 jaren 

termijn voor de kledingactie, wordt wat verloop in ledenaantal 

verwacht.Hierop zijn de contributie inkomsten/ NTFU afdracht 

aangepast. 

Contributievoorstel: TWC Asten houdt na afdracht van de NTFU 

bijdrage per lid ca. €11,- over voor de eigen activiteiten. Omdat de 

NTFU bijdrage de laatste jaren met €1,66 verhoogd is, willen we de 

contributie verhogen met €1,50. Dit werd door de vergadering 

geaccepteerd. 

Opmerkingen: De NTFU bijdrage is incl. de fietsverzekering, door de 

NTFU afgesloten voor de leden.De Stichting (3 daagse) draagt 

(zolang het mogelijk is) elk jaar €2400 af aan de TWC kas. Voor ruim 

200 leden komt dit ook op ruim €11,- / lid. De penningmeester werd 

met een welverdiend applaus bedankt voor zijn goede werk. 

9.   Samenstelling commissies. 

In het jaarverslag 2014  staat de actuele samenstelling van de 

commissies opgenomen. Tijdens de vergadering werden de 

aanpassingen in de diverse commissies behandeld. Bij niet 

genoemde commissies is geen verandering nodig. 

Redactie Den Tube: Jos Verheijen volgt Harrie Geboers op. 
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Harrie Geboers had vorig jaar aangegeven, dat hij aan zijn laatste 

jaar als redactielid was begonnen en is daarom nu aftredend. 

Normaal krijgen leden die langdurig in een commissie hebben 

gewerkt als aandenken een TWC pen. Maar Harrie was 10 jr. 

bestuurslid, waarvan ruim 5 jaar penningmeester, is in 2015 20 jaren 

mede-organisator van de Klaver van Brabant, 6 jaar redactielid Den 

Tube, 7 jaar Poldercross (waarvan 6 jaar penningmeester). Verder 

heeft hij nog deelgenomen aan diverse tijdelijke commissies zoals bij 

organisatie van festiviteiten bij het 25 jaar bestaan van TWC en bij 

het  40 jarig bestaan  (o.a. NK en receptie/tentoonstelling), jurylid 

tijdens het Ned. ATB Kampioenschap van de Brandweer. Op basis 

hiervan doet het bestuur het voorstel om Harry te benoemen tot lid 

van verdienste. Via handopsteken gaat de vergadering hiermee 

akkoord. Omdat Harrie niet aanwezig kan zijn, zal het bestuur ervoor 

zorgen, dat Harrie alsnog gehuldigd wordt. 

Kleding: Zoals al eerder opgemerkt verzorgt Ria de Jong de kleding. 

Bij de bevrijdingstocht bleek dat de kleding bij donker weer vrij 

moeilijk te zien is. De mogelijkheid bestaat om reflecterende strepen 

in de stof te verwerken, zonder dat de kleuren veranderen. Voor de 

mensen die in het donker rijden zou de betere zichtbaarheid een 

uitkomst zijn. BioRacer komt 10 februari bij Ria om e.e.a uit te 

leggen. Wilt u dus reflecterende kleding hebben, informeer daarna 

bij Ria. Het zou (indicatief) ca € 10,- per kledingstuk meer gaan 

kosten. 

Veldtoertocht Pieter Aarts is nog steeds lid van deze commissie. 

Night Bike: Ruud van Mullekom is tot de commissie toegetreden. 

Clubkampioenschappen: Omdat we weer terug gaan naar 3 

verschillende kampioenschapsdagen, worden diverse geledingen 

gevraagd voor elkaar de kampioenschappen te laten organiseren 

onder supervisie van het bestuur. Graag 3 dames voor het mede 

organiseren van het heren kampioenschap, 3 heren voor het 

organiseren van het ATB kampioenschap en 3 ATB-ers voor het 

organiseren van de dames kampioenschappen. 
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Op de vraag wie dit wilde doen, kwam geen reactie uit de zaal. Na 

afloop van de vergadering kwamen 3 dames zich hiervoor opgeven. 

Bemanning busje: Een extra persoon voor de dinsdagmiddag zou 

welkom zijn. 

10.   Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar is Joop Deenen. Joop gaf aan, dat hij geen 

volle termijn wil maar over 2 jaar wordt hij 70 en wil dan aftreden. Er 

waren geen tegenkandidaten, en Joop werd dmv handopsteken met 

overgrote meerderheid herkozen.  

Aftredend en niet verkiesbaar was voorzitter Jos Verheijen, 

aangezien hij vind dat na 18 jaar het tijd is voor nieuw bloed. 

Het bestuur heeft Jos Moors bereid gevonden om de 

bestuursvacature op te vullen. Aangezien er geen tegenkandidaten 

zijn mag dit ook met handopsteking. Omdat het met handopsteken 

ging en de zaal erg gevuld was, is het moeilijk te bepalen of het 

unaniem was, maar hij is zeker met een overweldigende 

meerderheid gekozen. Formeel is het zo dat het bestuur de taken 

onderling verdeelt maar het zal duidelijk zijn dat Jos Moors de 

nieuwe voorzitter gaat worden. Jos gaf een korte introductie en 

schoof aan aan de bestuurstafel. 

In de introductiespeech van Jos M. klonk door dat hij TWC een 

bloeiende club vind en dat hij daar graag een steentje aan wil 

bijdragen door open de discussies aan te gaan in het bestuur en met 

de leden, hij de verschillen in mening respecteert en graag collegiaal 

wil werken. Hij heeft er veel zin in en roept de vereniging op:  

 TWC-ers, laat van je horen. 

Na de speech van Jos Moors nam vice-voorzitter Joop Deenen het 

woord over. Jos Verheijen is een lid van TWC van het eerste uur. 

Naast 1 jaar gewoon bestuurslid is hij in 2 periodes in totaal 17 jaar 

voorzitter geweest. Dat fietsen en dus TWC zijn passie was blijkt wel 

uit zijn kampioenschappen (7* kampioen van TWC, 1* kampioen van 

de N.W.B, 1* individueel kampioen van de NTFU en 1* met een 

team kampioen van de NTFU). In 2013 was hij voorzitter van de 

jubileumjaar commissie en (mede)trekker van ondermeer de 
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organisatie van het NederlandsKampioenschap en van de kleding 

commissie. Andere activiteiten waarvoor hij zich ingezet heeft zijn de 

clubkampioenschappen, bevrijdingstocht, burgemeester 

kampioenschap in Asten gehouden en de ANWB tochten.  Met het 

voorzitterschap vervulde hij ook de representatie van TWC bij 

speciale gebeurtenissen, zoals recepties van verenigingen en van 

gemeentes, maar ook recepties van leden en leden bezoeken bij 

minder prettige gebeurtenissen. Hij deed dit met verve. Hij was 

verantwoordelijk voor de contacten met de pers en voor de PR. 

Vooral in het jubileum jaar een grote taak. Als er al problemen 

waren, zette hij, indien nodig, zijn netwerk en connecties in en werd 

het probleem opgelost. Het uitzetten van tochten (bij 

kampioenschappen en eenmalige activiteiten) was zijn hobby waar 

we dankbaar gebruik van maakten. Al met al een lijst om trots op te 

zijn en daarom stelt de rest van het bestuur voor om Jos Verheijen te 

benoemen tot Lid van Verdienste van TWC Asten. De vergadering 

was het  hiermee in overweldigende meerderheid (via 

handopsteken) mee eens. 

Jos Verheijen nam het woord en memoreerde zijn 18-jarige 

bestuurservaring bij TWC. Zijn verhaal is ook te lezen in het 

voorwoord van de voorzitter in deze uitgaven van Den tube. 

Hij sloot af met nogmaals een bedankje voor de geweldige 
samenwerking in bestuur en vereniging. 
11. Pauze, waarin al onze sponsoren op het scherm getoond 

werden. 

12. Jaarprogramma 2015 

11 januari Veldtoertocht 
03 februari Jaarvergadering 2013 
01 maart  Start Zondag tochten 

31 maart  Start Dinsdagavond tochten en vergadering. 

03 april  Goede Vrijdagtocht   

07 april Officiële start van de E-bike afdeling 

19 april Klaver van Brabant  

25-26-27 april ATB weekend 
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28 april Kampioenschap Dames 

03 mei Kampioenschap Heren 

31 mei Ladies Day (zie toelichting) 

14 juni Thieu Hoefnagels Memorial 

28 juni Familie activiteit 

4-5-6 augustus Fiets-driedaagse (van Stichting Wieler 

                                     Driedaagse, zie toelichting) 

29 augustus Nederlands Kampioenschap Toerfietsen 

                                      inDieren 

05 september Asten Slenaken Asten 

11-12-13 september Fietsweekend Heren (zie toelichting) 

15 september Sluitingsrit dinsdagavond groep en 

                                      vergadering dames 

04 oktober Kampioenschap ATB 

24 oktober Van Stekelenburg Assurantiën Night Bike 

25 oktober Sluitigsrit, alle geledingen. 

07 november Feestavond. 

10 januari 2016 Veldtoertocht 

 

Toelichting bij de activiteiten: 

Algmene opmerking: Als er activiteiten georganiseerd worden, die 

open staat voor een hele afdeling binnen TWC, kan er bijdrage aan 

het bestuur gevraagd worden tot max. €150. 

De dinsdagmiddag tochten (excl. e-bike) gaan het gehele jaar door, 

soms op de weg, soms het veld in. 

Ladies Day: Zoals de naam als zegt, een activiteit speciaal voor 

dames met fietsen met een oma-fiets tot de snelle dames. Vanaf 9 

uur is inschrijven mogelijk bij van Hoek voor de 40 of 70 km. Tot de 

gezamenlijke start om 10 uur is er entertainment. Na de 

gezamenlijke start gaat ieder op eigen tempo richting pauzeplaats 

Deze is niet, zoals de 1e keer, ingericht met standjes maar wel leuk. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro (incl. 1 consumptie). NTFU leden 

krijgen 1 euro korting op vertoon van het NTFU pasje. 
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Drie-daagse:Wegens problemen met de weekmarkt in Asten is de 3-

daagse verplaatst naar week 32. Zoals al eerder gemeld is de 3-

daagse belangrijk voor het financiële plaatje van TWC. Daarom volgt 

bij deze de oproep aan TWC leden om hier een of meer dagen aan 

mee te doen. 

Weekend Heren: Deze groep heren gaat op een gewone stadsfiets 3 

dagen ca. 80 km/dag fietsen. De kosten zijn ca. €200 (all inclusive) 

en dit jaar gaat het richting Vught. 

Meerdaagse lange tocht wegfietsers: Vorig jaar hebben we de 

bevrijdingstocht gehouden. Een enorm succes wat we niet gaan 

kopiëren. Wel zouden we bij voldoende belangstelling een tocht 

kunnen houden van bv de eerste dag naar de Ardennen, de tweede 

dag daar fietsen en de derde dag via een andere route weer terug. 

En dan denken we aan afstanden van rond de 150 km. We hebben 

bewust gekozen om dit nog niet in het programma op te nemen 

omdat het initiatief moet komen van potentiele deelnemers. Heb je 

dus zin in een dergelijke tocht, geef je dan op bij Jos Verheijen. 

Daarna wordt gekeken naar een geschikte datum en bestemming. 

12.   TWC beleid. 

In zowel het jaarverslag als tijdens deze vergadering is regelmatig 

het woord beleid tegengekomen. In een presentatie gaf secretaris 

Hans van Otterdijk aan wat we hiermee bedoelen. Samenvatting van 

zijn presentatie: 

Sinds 2005 houdt het bestuur 1 keer per jaar een speciale 

vergadering, die geheel gewijd is aan beleid. Hierin wordt nagedacht 

over waar we als vereniging voor staan, wat we willen bereiken en 

wat we moeten doen om dat te realiseren. Er wordt o.a. gepraat over 

de doelgroepen, over het beleid op financieel (bv. investeringen) en 

PR gebied, over de relatie met de NTFU, over het organiseren via 

commissies, over het houden en belonen van vrijwilligers, de 

toekomst van de vereniging. Enkele resultaten waren eerder op de 

avond al besproken, zoals de aanschaf van een aanhanger, 

digitalisering van den Tube, E-bike afdeling. Alle informatie is te 

vinden in ons beleidsplan, waar we elk jaar wel weer aan schaven. 
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TWC wil een open vereniging zijn en daarom is voor 

geinteresseerden zowel de presentatie als het beleidsplan op te 

vragen bij het secretariaat. 

13.   Aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement (H.R.) 

Statutair moet de leden (c.q. jaar)vergadering de aanpassingen in 

het H.R. goedkeuren. De wijzigingen werden gepresenteerd door de 

secretaris. Naast een aantal kleine wijzigingen zijn er 2 grote 

wijzigingen in het H.R. opgenomen n.l. de welke verplichting we 

stellen aan het dragen van een valhelm (wijziging van Artikel 9: 

Veiligheid) en hoe we omgaan met bekeuringen met de bus van 

TWC (toegevoegd artikel 12). Het vernieuwde H.R. is te vinden op 

onze website. 

14.   Veiligheid en gedragsregels 

Addy Raaijmakers heeft de wegkapitein cursus van de NTFU 

gevolgd. In die cursus wordt ook veel aandacht besteed aan 

veiligheid. Addy presenteerde eerst een NTFU filmjpe over veiligheid 

en gedrag. Dit is te vinden op: 

www.ntfu.nl/Nieuws/TabId/205/ArtMID/6531/ArticleID/1270/De-

Echte-Wielrenner-laat-van-zich-horen.aspx Daarna vertelde hij iets 

over fietsergernissen, tips voor veilig fietsen, met hierbij ook hoe je je 

in een groep hoort te gedragen, de NTFU gedragscodes en een 

oproep om je hieraan te houden. Want ieders doel is natuurlijk een 

gezellige sportieve fietstocht te hebben, met samen uit en samen 

(veilig) thuis.  

De informatie over veiligheid is ook te vinden in het introductie 

boekje (zie mededelingen bestuur). 

15.   Rondvraag  

Rinus Mollemans: Wil aanhaken op gedrag. Hij is bestuurslid van 

SAS (Someren-Asten-Schoon) een stichting die de omgeving 

schoon houdt van zwerfvuil. Hij gaf aan hoeveel afval hij  elke keer 

bij elkaar raapt. Hij ziet wel enige kentering maar we zijn er nog lang 

niet. Daarom ook van hem de oproep om je eigen afval mee terug te 

nemen en niet in de natuur achter te laten. 

file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\B8OODSM0\www.ntfu.nl\Nieuws\TabId\205\ArtMID\6531\ArticleID\1270\De-Echte-Wielrenner-laat-van-zich-horen.aspx
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\B8OODSM0\www.ntfu.nl\Nieuws\TabId\205\ArtMID\6531\ArticleID\1270\De-Echte-Wielrenner-laat-van-zich-horen.aspx
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Bert Damen vroeg zich af of er een reglement is voor het gebruik 

van de aanhanger. Op dit moment nog niet, maar het bestuur zal 

hiervoor zorgen. 

Martien Vervoordeldonk: Met de  sponsoractie van PLUS winkel 

RIJSEMUS haalt TWC elk jaar een mooi bedrag op, zeker omdat we 

vaak ook prijs hebben met de collage. Dit jaar loopt de actie van 23 

februari tot 17 mei. De zegels kunnen bij Martien ingeleverd worden. 

Heeft iemand ideeën voor een clubpresentatie in de vorm van een 

collage, dan graag contact met Martien opnemen (0493-691075). 

Joop Deenen gaf aan, dat de routes van de zondagtochten allemaal 

op papier staan en op GPS opgenomen zijn met dank aan John 

Welten. Indien de dinsdagtochten ook de routes via GPS willen 

fietsen, kan gebruik maken van de club GPS. De dames graag zelf 

actie nemen, dan kan voor ondersteuning gezorgd worden. 

16.   Sluiting 

Om ruim 22:00 uur sloot voorzitter Jos Verheijen de vergadering met 

een bedankje voor de vele aanwezigen. 

 

Vlierden, 5 februari 2015. 

Hans van Otterdijk 

secretaris TWC Asten 

TWCASTEN15-06 

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

Nieuwe leden 

 
Luuk van Leeuwen   Eikelaar 173             5721DG Asten 

Piet Jacobs    Jupiterstraat 25  5721ZE Asten 

Harrie van Heugten   Peter v. Berkelstr 8             5721JJ Asten 

Stein Ververs    Eikelaar 95   5721DE Asten 

Severinus Mollemans   Hulterman 54  5721MD Asten 

Martien Santegoeds   Kranevenweg 10-153 5724PN Asten 

Wout van Vlerken   Geert van Woustraat 3         5721VRAstem 

Nellie Deenen     Mercuriusstraat 28             5721BE Asten 

Fien van der Loo           Heerbaan 45  5721LR Asten 
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Chauffeurslijst Zondag morgen 

 

Zo  1 Maart  Willie Joosten 

Zo  8 Maart  Frans Vervoordeldonk 

Zo 15 Maart  Twan Coolen 

Zo 22 Maart  José Verheijen 

Zo 29 Maart  Willie Joosten 

Zo  5 April  Frans Vervoordeldonk 

Ma  6 April  Twan Coolen 

Zo 12 April  José Verheijen 

Zo 19 April  Willie Joosten (Klaver van Braband) 

Zo 26 April  Frans Vervoordeldonk 

 

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

 

 

Routenummers zondagmorgen tochten 

 

        Route nr. 

Zo 01 mrt  1   52km 

Zo 08 mrt  2   52km 

Zo 15 mrt  3   55km 

Zo 22 mrt   4   58km 

Zo 29 mrt  6   67km 

 

Zo 05apr  5   59km 

Ma 06apr  7   65km 

Z0 12 apr  8   65km 

Zo 19 apr Klaver van Braband  80km 

Zo 26 apr  13   69km 
 

-----/////----- 
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Chauffeurslijst  Dinsdagavond  Tocht 

 
Di  31-maart  Ben Roze 

Di   7 April  Nico van Oosterhout 

Di  14 April  Jan van Bommel 

Di  21 April  Frans Vervoordeldonk 

Di  28 April  Ben Roze 

 

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

Dinsdagavond routes Groep 1 en 2 

 

Datum   route nr.+Afstand vertrek om 

 

Dinsdag 31 maart route 1 21 km   18.30 uur 

Dinsdag 07 april route 2 22 km   19.00 uur 

Dinsdag 14 april route 3 25 km   19.00 uur 

Dinsdag 21 april route 4 30 km   19.00 uur 

Dinsdag 28 april kampioenschap  19.00 uur 

 
 

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

Routes dinsdagavond groep 3 

Dinsdag   31 maart (vertrek 18.30 uur) route 1  21 km 

Dinsdag    7 april    (vertrek 18.30 uur) route 2  22 km**) 

Dinsdag   14 april    route 32 25 km 

Dinsdag  21 april    route 16 28 km 

Dinsdag  28 april    route  4 30  km 

Dinsdag    5 mei    route  5 29 km 
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Zondagmorgen routes dames 
 
Zondag  01 Maart   route 11        36 km. 
Zondag  08 Maart   route 14        36 km.    
Zondag  15 Maart   route 23       41 km. 
Zondag  22 Maart   route 25        42 km. 
Zondag  29 Maart   route 30        43 km. 
 
Zondag 05 April   route 35           48km.   
Zondag  12 April   route 36          51km. 
Zondag 19 april   klaver van Brabant. 
Zondag  26 April   route 32          51 km. 

 
 

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

 
           Van het damesfront 

 

Een aantal dames gaat op zondag 1 maart aan het 

nieuwe seizoen beginnen. 

De overige dames volgen op dinsdag 31 maart om 

18.30 uur. 

Natuurlijk verwachten we een grote opkomst, van 

zowel dames als heren. 

Na afloop van deze rit is er een korte bijeenkomst 

bij café v. Hoek. 

Er is besloten om vanaf dit jaar geen 

opkomstklassement meer bij te houden, je hoeft je 

dus niet meer bij de TWC-bus te melden. 

 

Dames, even ter herinnering, op zondag 31 mei 2015 staat er weer 

een Ladies Day op het programma, dus vraag aan alle dames van je 

familie, vrienden, buren en kennissen om die dag vrij te houden, 

zodat ze dan ook mee kunnen doen. 
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Van het ATB front: 

 

Toertochtkalender 
De volgende toertochten staan weer op de zondagmorgen gepland, 

vertrek vanaf De Schop om 8.30 uur, vervoer in onderling overleg: 

 

Datum Plaats en afstand 

01.03.2015 Eerde 30 en 45 km., en Riethoven 25, 45 en 65 km. 

(geen NTFU) 

08.03.2015 St Oedenrode  25, 35, 45 en 60 km en Mill 20, 40, 60, 

80, 100 en 120 km 

15.03.2015 Boxmeer 35 en 50 km. en Melderslo 35, 50  en 65 km 

(geen NTFU) 

22.03.2015 Helmond 15, 30 en 45 km. Spoordonk/Oirschot 30,45 

en 60 km. (geen NTFU) 

29.03.2015 Valkenswaard 25, 35 en 45 km (geen NTFU) De Rips 

30, 45, 55, 65 km (geen NTFU ??) 

12.04.2015 Vessem 25, 35 en 50 km (geen NTFU??) 

19.04.2015 Gemert 30, 40, 60, 75 en 90 km. 

25-27 .04 ATB Weekend 

27.04.2015 Horst 30, 41 en 48 km. 

Zoals jullie zien neemt het aanbod aan ATB tochten af, natuurlijk 

onder invloed van het geopende wegseizoen. Voor de echte ATB' 

ers onder ons zijn er toch nog genoeg mogelijkheden. We kunnen 

evt. afspreken om, op de zondagen dat er geen tochten zijn, vaste 

routes te gaan rijden, rondom Asten of met eigen vervoer wat verder 

weg b.v. in België. 

Twan Bekx stuurt donderdags (ten minste als hij in de gelegenheid 

is) een mail naar de hem bekende ATB-ers met daarin de tocht die 

we zondags gaan rijden. Wil je ook op de hoogte gehouden worden 

waar we op zondag gaan ATB‟ en, s.v.p. een e-mail naar 

(a.bekx@online.nl 

mailto:a.bekx@online.nl
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ATB weekend: 25 tot 27 april hebben we ons ATB weekend 

georganiseerd. Locatie Sauerland. Wie mee wil doen kan zich nog 

opgeven , maar ben er snel bij want het aantal bedden is beperkt en 

vol =  vol. Info: Twan Bekx a.bekx@online.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

namens de ATB commissie 

Wim Keukens 

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

 

                                 De Vélo tour Midden Limburg 

 

Op maandag 6 april (tweede Paasdag 

2015 organiseert tourclub TWC De Vélo 

uit Meijel een toertocht 

De routes zijn geheel uitgepijld en zijn 

70km of 120km 

Starttijd van 8.00 uur tot 9.00 uur. 

Startplaats Café “De Siem” Heldensedijk 

27a Meijel. 

Bij voldoende animo vertrekken we uit 

Asten om 8.00uur op de markt per fiets naar Meijel. 

Als we de 70km fietsen kom het totaal op ±100km uit. 

Natuurlijk kun je ook de 120km route fietsen. 

Tot 6 april in Meijel. 

M.V. 

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

 

Zoals bekend is er een boekwerk gemaakt van de 

bevrijdingstocht.Er zijn er nog een aantal over.Belangstelling ??? 

kosten € 6,- .Af te halen tm 15-03 bij Jos Verheijen ,Rootweg 12 

Daarna bij het secre 
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                      Klaver van Brabant 

Ook in 2015 staat de “Klaver van Brabant” 

op de derde zondag in april gepland.  
Daarom zorgen W.T.C. Zijtaart en TWC-

Asten er samen voor dat op zondag 19 april 

‟15 weer prachtige en geheel uitgepijlde 

routes door de Peel, de Meierij, het 

Dommeldal en het Aadal lopen. 

Van Asten gaan we via Gemert naar 

Zijtaart en via Nuenen komen we weer terug.  

De afstanden zijn zoals gebruikelijk 60 – 80 –100 of 120 km. 

In de route van 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 de zondagse tocht van TWC is 8.00 uur. 

In verband met het inschrijven is het wenselijk om op tijd aanwezig 

te zijn. En vergeet je toerfietskaart niet. 

 

De inschrijfkosten bedragen: € 3,00 voor de 60 en 80 km 

                                               € 3,50 voor de 100 en 120km 

                                                Niet NTFU leden betalen € 1,00 extra 

Namens de organisatie wensen we iedereen een leuke en gezellige 

tocht toe. 

Tot zondag 19 april a.s. 

 

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

 

Gezamenlijke tocht Dames en Heren 

Gezien de steeds minder wordende opkomst de afgelopen jaren 

(afgelopen jaar 5 deelnemers) zullen we dit jaar geen gezamenlijke 

tocht meer organiseren op Koningsdag. Indien er weer voldoende 

belangstelling blijkt te zijn gaan we overwegen om het weer op te 

pakken. 



  
 

 

27 

Den Tube 

Een geslaagde veldtoertocht 2015 

 

De telefoon gaat: “ Met Ria de Jong, redactielid van de  Tube.  

Arno, zou jij, als nieuw lid van  de veldtoertochtcommissie, een stuk 

kunnen schrijven over de veldtoertocht van 11 januari jl.?” 

Er komt veel bij kijken voordat je de eerste kandidaten weg kunt 

sturen voor een georganiseerde tocht. Na diverse vergaderingen 

belegd te hebben hadden we op 15 december  de laatste 

vergadering voor de veldtoertocht van 10 januari 2015.  

Jos Verheijen opende voor het laatst als voorzitter van TWC de 

vergadering. De secretaris Maria Vervoordeldonk had een checklist 

gemaakt , die door Jos stap voor stap werd doorgenomen. 

Willie van Bussel en Jan Verhees zijn de veldtoertocht dokters van 

TWC. Tijdens deze vergadering werden door hen de knelpunten 

besproken van de  aankomende tocht. Tevens zorgen zij er voor dat 

alle materialen zoals pijlborden en gevarenborden gemaakt en 

geplaatst worden. 

Albert  de Jong besprak de lijst door met de voorrijders. Hij zorgt er 

voor dat de uitpeilers de juiste route op papier krijgen, zodat alle 35 

voorrijders de route van pijlen kunnen voorzien. 

Pieter Aarts zal dit jaar de catering op de rustplaats  bij de firma 

Swinkels in Vlierden op zich nemen, en de catering bij Start en 

Finish in het HACS clubgebouw zal mijn taak zijn. 

Op zaterdag 27 januari  begon het te sneeuwen. Dat zag er niet 

goed uit voor onze toertocht.  

Vanuit diverse hoeken kwamen er meldingen dat de route versperd 

was met omgewaaide bomen en afgerukte takken. Albert en Willie 

trommelden  enkele vrijwilligers op om de route te controleren.  

Op 2 januari gingen Albert, Willie en ik op pad met de 

motorkettingzaag. In de Ooststappense bossen hebben we enkele 

grote taken verwijderd. Een boom stond zo gevaarlijk dat we die 

maar in het geheel hebben omgezaagd. 
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Zaterdag 9 januari hebben we de kantine 

van hockeyclub HCAS omgebouwd naar 

een START en GO locatie voor de 

veldtoertocht. 

Buiten werden met behulp van 

steigermateriaal fietsrekken in elkaar gezet 

en een afspuit plaats gecreëerd voor het 

schoonmaken van de racefietsen.  

Zondagochtend 7 uur maak ik de deuren 

open van het HCAS gebouw.  De eerste 

koffie wordt gezet door Mia Aarts.  

Pieter is de spullen aan het inladen voor de rustplaats. Op de 

rustplaats worden door Nellie Hoefnagels, Willy Derks en Jan 

Meulendijks de tafels in orde gemaakt waarop brood met zult en 

krentenbrood wordt geserveerd. De thee wordt gezet. Harrie Joris 

zorgt voor de EHBO post en Martien Vervoordeldonk surveilleert 

over het terrein.Piet Mestrum en Theo van Dooren gaan de  TWC 

locatie verwijzingsborden  ophangen bij de invalswegen van Asten. 

Albert gaat diverse  pijlen ophangen bij en om de start locatie.  Het 

begint zachtjes te regenen. 

Om 8 uur komen Tamara Loomans, Harrie Manders , Joop Deenen 

,Jozef van Bussel, Adriaan en Luus Joosten binnen gewandeld. 

Tamara ,Harrie en Joop bemannen de SCAN en GO inschrijving 

terwijl Adriaan, Luus en Jozef de reguliere inschrijving verzorgen.  

Rond de klok van half negen komen de eerste toerrijders zich al 

melden aan de inschrijftafels. Het weer zit niet echt mee. 

Om 10 uur hebben we 285 toerrijders op het parcours. De EHBO -er  

Hans van Otterdijk meldt dat er gelukkig nog  geen incidenten zijn 

gemeld 

In de keuken van HCAS wordt door Franka van den Heuvel en Thea 

van Dooren de erwtensoep klaar gemaakt.  

Om en nabij elf uur begint de kantine vol te lopen met terugkerende 

ATB- ers. Ze zijn moe maar wel voldaan.  
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Ondanks het  slechte weer was iedereen enthousiast over het  

parcours.  

Vele handen maken het werk ook licht en om 13.30 uur zijn we dan 

ook klaar met het opruimen.  

Allen die hebben meegewerkt om deze dag te doen slagen worden 

uitgenodigd om bij café Jan van Hoek nog een drankje te komen 

drinken. Een  twintig tal vrijwilligers maken hiervan gebruik. Joop 

Deenen bedankt  namens het bestuur alle aanwezigen voor hun 

inzet. Een dag die met bloed ( Joop had ‟s morgens een ongelukje 

gehad), zweet ( door alle voorrijders) en tranen (omdat het zowat de 

gehele dag had geregend) volbracht was. Het was weer een 

gezellige TWC activiteit geweest 

. 

Arno van Horssen 

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

Fietsvrienden TWC, 

  

Wielerclub WTC Klimmen organiseert op zondag 17 mei een 

nieuwe toertocht:   Nord Eifeltour 

Voorheen organiseerde zij 30 keer de tocht Klimmen-Banneux-

Klimmen We willen hier als TWC gezamenlijk aan deelnemen. 

Er is die dag de mogelijkheid om een combinatie van 3 lussen te 

fietsen. 

Voorstel is om voor de 140 km te gaan, maar iets anders kan ook. 

Voor meer informatie zie de website van WTC klimmen. Meer 

informatie 

 Je moet je hiervoor zelf inschrijven. Dit kan via deze link vanaf 9 

februari. Inschrijven kan hier: start al op 9 februari 

Er worden maximum 1500 deelnemers toegelaten, dus wees er snel 

bij Informatie over vervoer en vertrektijden etc. etc. volgen later.  

Laat mij middels een mailtje even weten dat je mee gaat: 

jos.moors@hotmail.com. 

http://www.wtcklimmen.nl/nordeifeltour
http://www.wtcklimmen.nl/nordeifeltour
http://www.wtcklimmen.nl/nordeifeltour
http://www.wtcklimmen.nl/nordeifeltour/inschrijven/
mailto:jos.moors@hotmail.com
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Lichtgevende kleding. 

Een van onze twc-leden heeft gevraagd naar lichtgevende 

kleding.  

Vooral bij het avondrijden tegen zonsondergang is(fiets)kleding 

slecht zichtbaar. 

Navraag bij onze leverancier heeft het volgende opgeleverd: 

Verschillende kledingstukken, voorzien van LICHTGEVENDE 

PIXELS,KUNNEN geleverd worden in:zomershirt lange mouw, 

windblock, winterjack, arm- en beenstukken. 

Voor degene die reflecterende kleding willen hebben zou de 

keuze voor het windblock het beste zijn: kun je altijd, zowel in 

winter als in zomer(avonden), over shirt of jack aantrekken!  

Echter het windblock komt eind van dit jaar pas in produktie. 

De andere genoemde lichtgevende kledingstukken zijn nu al  

beschikbaar en kosten 10-12 euro extra. 

 

Ria de Jong 

 

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

 

Opening Seizoen 2015 

Je hebt strenge winters en je heb zachte winters maar een winter 

met niet één nacht met matige vorst maken we nu voor de tweede 

opeenvolgende winter mee. 

We hebben de racefiets niet echt aan de kant hoeven te zetten de 

laatste maanden. 

Maar op zondag 1 maart begint toch echt het wegseizoen weer. 

Er is dit jaar nogal wat veranderd zoals op de jaarvergadering is mee 

gedeeld.  In de verslagen in deze”Tube” is er al een en ander uiteen 

gezet, zoals de ploegen indeling en snelheden waarin er 
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gereden kan worden, dus daar hoef ik het hier niet meer over te 

hebben. 

Wel over het invullen van de presentie lijst,want  die is komen te 

vervallen.  

Het vertrek op zondag morgen om 8.45 uur op de markt. 

Verder wil ik jullie er op wijzen dat we de valhelm verplichten op 

onze tochten als we gaan fietsen met een snelheid boven de 

20km/uur en gaan we ons aan de verkeersregels houden en 

gedragen we ons in het verkeer zodat we voor niemand een last zijn. 

Dan wens ik hierbij alvast eenieder veel fietsplezier in 2015. 

 

M.V. 

 

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

 

Opstarten E-Bike afdeling 
 

Initiatiefnemers: 
 
Nellie Deenen       Mercuriusstraat 28  5721 BE  0493-693705 
Wil v.d. Velde       Dalkruid 10     5721 RS  0493-692463 
Fien v.d. Loo       Heerbaan 45    5721 LR 0493-693347 

Coördinatie, namens bestuur: 
Joop Deenen        Mercuriusstraat 28 5721 BE 06- 51581868 
 
Start:     7 April 2015 
Startlocatie:   Markt / café van Hoek 
Wanneer fietsen:  dinsdagmiddag vertrek 13.00 uur 
Snelheid:   18 km/u 
Afstand:    30 a 35 km 
Tussenstop:   geen tussenstop, na de rit gezellig                                                                                                     
                                              samen zijn. 
Fietsen zonder ondersteuning:worden toegelaten mits 18 km/u wordt 
                                                aangehouden 
Clubkleding verplicht:    b.v. Polo, shirt of jack 
Clubinformatie:    http://twcasten.nl 
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De nieuwe voorzitter stelt zich voor. 

 

Het is zondagmiddag 8 februari ik zoek naar 
wat inspiratie voor mijn eerste schrijven als 
voorzitter van TWC. Adel verplicht zou ik 
haast zeggen. Vanochtend niet mee naar 
Liessel geweest voor de toertocht, maar met 
2 andere TWC-ers, een rustige ochtendrit 
gemaakt op de weg. Gisteravond naar de 
kletsavond van Carnavalsvereniging de 
Spekzullekes in Brouwhuis geweest waar het 
erg gezellig was. Top amusement. Dat ik het 
vanochtend, tijdens het fietsen, rustig aan 

zou was een goede keuze.  
Een maand of acht geleden werd ik benaderd door het bestuur voor 
de functie van voorzitter. Ik was stom verbaasd. Van de ene kant 
heb ik het altijd leuk gevonden om me in te zetten voor een 
vereniging waar ik deel van uitmaak. Maar van de andere kant besef 
ik me maar al te goed dat rol van voorzitter wel even iets anders is. 
Hiermee kom ik meer in de picture te staan. Je maakt de afweging, 
wil ik dit wel. Ik heb het even tot me laten bezinken maar was er 
eigenlijk snel aan uit. Iemand moet het doen. Ikzelf heb bestuurlijke 
ervaring opgedaan in het bestuur van de BV WBP. Dit heb ik 11 jaar 
gedaan. Ik zie dit nu als een leuke nieuwe uitdaging en daar houd ik 
wel van. Ik ga proberen om de afgetreden voorzitter Jos V zo goed 
mogelijk te vervangen en ik zal proberen om de belangen van alle 
leden zo goed mogelijk te behartigen.  
Voor wie mij nog niet zo goed kent wil ik me even voorstellen. Ik ben 
geboren in Eindhoven en vanaf mijn tweede jaar woon ik in Asten. 
Mijn jeugd heb ik doorgebracht aan de Industrie laan als jongste 
zoon van An en Sjef Moors, beide heel bescheiden mensen. Mijn 
(Ons) moeder, een heel mooi mens, was altijd actief met hand en 
span diensten bij de korfbalclub en de vrouwenbond. Mijn vader 
(Ons pap) was heel zijn leven lang actief bij tal van verenigingen in 
Asten. Onder andere: BV de Molenwijken (ere lid); maar vooral de 
EHBO (ere lid) was zijn lust en zijn leven. De senioren van TWC 
zullen hem vast nog wel herinneren. Je zou dus kunnen zeggen dat 
het me met de paplepel ingegeven is. In 1991 ben ik gaan 
samenwonen met Yvonne van de Vijver, eerst in een flat in Geldrop. 
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Yvonne werkte in het St. Anna ziekenhuis (dit jaar alweer 25jaar) en 
ik studeerde nog in Eindhoven aan de lerarenopleiding 
elektrotechniek. Na 2 jaar hadden we het daar wel weer gezien en 
wilde we terug naar Asten. Komende zomer wonen we alweer 22 
jaar aan de Wolfsberg op nummer 4. Samen met onze drie dochters 
Daphne van 16, Merel 15 en Sterre 12 wonen we in een fijne buurt. 
Met tussenpozen hebben we het huis zowat in zijn geheel verbouwd, 
plannen om hier ooit nog eens weg te gaan zijn er niet want we 
hebben het er goed naar de zin. Voor de kost maak ik deel uit van 
het strategic sourcing team cluster centraal Europa bij Marel Stork 
Poultry Processing te Boxmeer. Marel maakt complete slachtlijnen 
voor vis - roodvlees – kip/kalkoen, als machines voor de verdere 
verwerking hiervan (vb alle kipnuggets van de Mc Donalds zijn 
gemaakt op machines van Marel). Ik doe dus iets met inkoop bij een 
erg leuk bedrijf.  
Wat betreft vakanties, dat doen we graag en met regelmaat. Voor de 
zomervakantie is Noord Italië onze favoriete stek. Als onze meiden 
zich vermaken met vriendinnen trek ik er graag met vrienden of een 
groepje mensen van de camping op uit. Tal van leuke beklimmingen 
zijn er te vinden. Een rondje om het Lago-Maggioremeer (165km) 
staat de laatste jaren ook op het programma, afgelopen jaar samen 
met Daphne gedaan. Noord Italië is voor de fietser als voor de 
wandelaar een erg mooie omgeving. Een flinke bergwandeling 
(Nationaal park Val Grande) vind ik ook heerlijk om te doen. In de 
winter gaan we graag op wintersport, skiën is super om te doen. Een 
weekje met het gezin naar Oostenrijk. Genietend in de frisse 
berglucht met de meiden de pistes af glijden. Daarna is het tijd om 
de koolhydraten aan te vullen in een gezellige berghut, met typische 
Oostenrijkse gerechten als grammelknödel of Kasnocken en een 
heerlijke pot bier. Na een lange dag in de buitenlucht is het ‟s avonds 
tijd voor spelletjes in het appartement. Dan weer redelijk op tijd naar 
bed zodat we fit zijn voor de volgende dag. Als deze tube verschijnt, 
zit de krokusvakantie er waarschijnlijk alweer op. Waar ik me nu ook 
op verheug is om eind augustus een week met Daphne op 
fietsvakantie te gaan. Een rondje door Nederland. Als ons dit goed 
bevalt, willen we volgend jaar een langere tocht gaan maken, in 
Oostenrijk of Italië, maar exacte plannen hebben we daar nog niet 
voor gemaakt. 
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Sporten heb ik altijd gedaan bij Klimop. Naast actief speler, tot aan 
het vaandelteam toe, was ik begeleider van een jeugdteam; 
jeugdwedstrijdleider; leider van het jeugdkamp en een aantal jaren 
als hoofdleider herinneren aan een super gezellige tijd. Daarna heb 
ik een aantal jaren bijna niet gesport en was ik lid van de raad van 
elf bij van de Klot. Elk jaar kwam er een paar kilo bij, maar voordat ik 
bijna 100 kilo woog heb ik het roer maar definitief omgegooid. Met 
de fiets naar het werk (Eindhoven) was de oplossing en zondags 
nog eens 100km, woog ik na 3 jaar weer 75 kilo en was ik weer 
topfit. Lang heb ik met een groepje van 5 man gefietst „s zomers op 
de weg en ‟s winters op de ATB, de wekelijkse toertochten langs.  
Vanaf 2007 ben ik lid van TWC. De laatste 2 jaar actief bij de 
wegrenners en ‟s winters op de mountainbike. Afgelopen jaar 
deelgenomen aan de bevrijdingstocht, enorm van genoten, iets om 
nooit meer te vergeten. 
Nu weten jullie weer wat meer van mij. De mensen die ik nog niet 
ken hoop ik snel een keer te ontmoeten bij een van de TWC 
activiteiten. Ik vind TWC een heel mooie club. Ik zie het als een 
enorme uitdaging, om in samenwerking met het bestuur, met alle 
commissieleden en alle vrijwilligers, er een nog mooiere vereniging 
van te maken, dan wat het al is. Het organiseren van al die mooie 
activiteiten kan alleen met behulp van vele vrijwilligers. Iedereen kan 
daarbij zijn steentje bijdragen in welke vorm dan ook. TWC mag zich 
gelukkig prijzen met zoveel actieve vrijwilligers. Ik ga mij, in mijn 
nieuwe rol als voorzitter, zo goed mogelijk inzetten voor TWC. Ik kijk 
uit naar een plezierige samenwerking met alle leden van TWC. Houd 
je ook van deze club, dan zou ik willen zeggen: “TWC-ers Asten laat 
je horen” 

Tot ziens, Jos Moors 

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

 
Fiets drie daagse 

 
Zoals op de jaarvergadering bekent is gemaakt is de fiets 
driedaagse  een week opgeschoven naar week 32  
Dus op 4-5-6- augustus 2015. 
Medewerkers houd daar rekening mee. 
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Goede vrijdag tocht 
 

Op vrijdag 3 april is het weer Goede Vrijdag en dus… gaan we voor 
de 25e keer op Goede Vrijdag de Limburgse heuvels in. Een 
jubileum dus.  2 weken vroeger dan vorig jaar, maar in al die 25 
voorafgaande jaren is de tocht slechts één keer afgelast dus waarom 
zou het nu niet door kunnen gaan. 
Voor de mensen die vrij hebben of vrij willen nemen een uitstekende 
mogelijkheid om op een ontspannende manier de eerste klimmeters 
te maken. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk starten we bij restaurant “de 
Nachtegaal” in Meerssen. (misschien, als het weer het toelaat, gaan 
we een keer van te voren een nieuwe route verkennen en kiezen we 
voor een andere start- en pauzeplaats maar dat zullen we dan 
duidelijk communiceren.) 
De route is dus nog niet bekend maar zoals gewoonlijk zal het weer 
een route zijn (met 2 lussen van ongeveer 40km) die door de 
mooiste stukjes van Limburg gaat. …laat je verrassen. 
Misschien is het ook mogelijk de volgbus mee te nemen zodat er 
altijd reservemateriaal of een bezemwagen bij de hand is.  
Indien in de route klimmetjes zitten van de “Amstel Gold Race” dan 
kan je eventueel van te voren een chip ophalen bij het Amstel 
Goldrace XP in Valkenburg. Bij een aantal klimmetjes wordt dan je 
tijd opgenomen. (Bij je aanmelding weet ik wel welke “bergen” we in 
de route hebben zitten.)   
Ieder jaar weer is dit de eerste kennismaking met de Limburgse 
heuvels en ieder jaar weer verheugen we ons er op. Let wel, het is 
een tocht voor de gezelligheid, waarbij de vlaai net zo belangrijk is 
als het klimmen, het tempo wordt bepaald door de langzaamste, 
hoewel bergop natuurlijk iedereen zijn of haar klimcapaciteiten kan 
laten zien. Als je mee wilt, laat het even weten, (liefst per mail) 
nadere bijzonderheden volgen dan t.z.t. We beschikken over een 
aanhanger voor 10 fietsen, samen met het busje kunnen we dus 14 
fietsen meenemen. De deelnemers willen we dan verdelen over zo 
weinig mogelijk auto‟s. Scheelt ook weer in het milieu. Geef bij 
aanmelding dus ook even door of je wilt rijden en of je ook nog 
fietsen mee kunt nemen. 
Aanmelden kan bij: 
Jos Verheijen 0493-692908  jos@bada-asten.nl 

mailto:jos@bada-asten.nl
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Plus Sponsoractie 

Beste leden van T.W.C. Asten 

 

In de periode van maandag 23 februari 2015 tot en met zondag 17 

mei 2015 geven wij in onze PLUS supermarkt bij elke € 5,- besteding 

aan boodschappen een sponsorzegel weg met een contante waarde 

van € 0,05. Ook geven we dit jaar weer gratis sponsorzegels weg bij 

diverse producten en stellen we wekelijks een huismerk schap 

centraal waarbij u op ieder huismerk  een extra zegel ontvangt. Deze 

aanbiedingen gaan wij wekelijks communiceren in ‟t Contact  

Wanneer deze sponsorzegels op de speciale spaarkaart bij u 

worden ingeleverd, levert dit geld op voor T.W.C. Aangezien de actie 

totaal 12 weken duurt, kan het sponsorbedrag oplopen tot een zeer 

aanzienlijk bedrag! Zeker wanneer u er als verenigingsbestuur 

wederom in slaagt om al uw leden enthousiast te maken om zoveel 

mogelijk sponsorkaarten te verzamelen. Door de hulp van familie, 

buren, vrienden en kennissen kan het sponsorgeld alleen nog maar 

verder oplopen. Het bedrag dat wij uiteindelijk aan uw vereniging 

gaan uitkeren, heeft u dus voor een groot deel zelf in de hand. 

U kunt de gespaarde zegels inleveren bij Martien Vervoordeldonk 

Driehoekstraat 8 in Asten. 

De spaarkaarten zijn bij de Plus verkrijgbaar maar U kunt de zegels 

ook los bij Martien Vervoordeldonk inleveren dan plak hij ze zelf wel 

op de spaarkaarten. 

Dit is een mooie gelegenheid om makkelijk een steentje bij te dragen 

aan de financiën van T.W.C. 
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Oranjetocht Horst 

 
Traditiegetrouw organiseert men in Horst op Koningsdag (Maandag 

27 april) de Oranjetocht  Ook dit jaar is er weer animo om met een 

aantal leden hieraan deel te nemen. 

De afstanden die er gereden kunnen worden zijn 

 150km. Vertrek 7.30 – 8.30 uur 

 120km.    8.00 – 9.00 uur 

  90km.                         8.00 – 9.00 uur 

  65km.                        10.00 - 14.00uur 

    

 ATB  30 + 40 + 50 km                9.00 – 10.00uur 

Het is de bedoeling dat we met de groep de 120km route gaan 

fietsen. 

Omdat de tocht door Duitsland loopt er wel aan denken dat je je 

paspoort en toerfietskaart niet vergeet.De start en finish is bij  

evenemementenhal  De Mérthal Gasthuisstraat 30  Horst. 

In Asten vertrekken we om 7,30 uur vanaf sporthal De Schop,dit in 

verband met de afsluiting van de markt voor de andere activiteiten 

Vervoer naar Horst zelf even onderling regelen.   

Dus tot ziens op koningsdag  

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

 

 

 
17-18-19 april:  Heesakkerweg,Asten 
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Rijden in groepen: 
 
Vorig jaar hebben we afgesproken 
om zowel op dinsdag als zondag de 
tochten open te stellen voor zowel 
dames als heren. Vooral op zondag 
zijn er verschillende dames die hun 
mannetje staan.  
Op dinsdagavond heren ligt nog iets 
moeilijker. 
Dames, als jullie het leuk vinden om 

je man of vriend mee te nemen, zij mogen ook bij TWC…. 
Op dinsdagmiddag rijdt wekelijks een grote groep, waarbij zich ook 
al een paar dames hebben aangesloten, een route van rond de 65 
km. Deze groep bestaat uit rond de 25 personen. 
Het vertrek is iedere dinsdag om 13.00 uur vanaf café van Hoek. De 
kruissnelheid ligt op ongeveer 28 a 29 km / uur (gemiddeld ongeveer 
27 ½ km uur). 
In de winter wordt met de mountainbike gereden over harde weg en 
over brede paden.  
Vorig jaar hadden we de afspraak dat er op zondag in 3 groepen 
gereden kon worden. Dit is afgelopen jaar niet echt uit de verf 
gekomen. 
Er waren wel 3 groepen, de snelle groep, de “normale” groep en een 
aantal dames. 
Ideaal zou zijn als er echt 3 groepen ontstaan, de snelle  
(gemiddeld 30 +) De middel (gemiddeld 28 a 29) en de toeristen 
(gemiddeld 25) 
We ontvingen een mail dat de snelle groep te groot wordt en dat 
verschillende mensen de snelheid daar te hoog vinden. 
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als men boven 
zijn/haar macht rijdt. 
We kunnen niemand dwingen maar het zou leuk zijn als die mensen 
erkennen dat voor hen de snelheid en afstand een onsje te veel is 
en kiezen voor de middengroep. De mensen die zijn afgehaakt 
vanwege de te hoge snelheid bij de andere groep kunnen dan een 
tandje terug schakelen en naar de toeristengroep gaan (eventueel 
samen met de dames).  
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Meerdaagse lange tocht wegfietsers. 

Vorig jaar hebben we de bevrijdingstocht gehouden. Een enorm 

succes en niet te kopiëren of te evenaren.  

Wel zouden we bij voldoende 

belangstelling een tocht kunnen 

houden van b.v. de eerste dag van 

hieruit naar de Ardennen of de Eifel, 

de tweede dag daar fietsen en de 

derde dag vandaaruit via een 

andere route weer terug. En dan 

denken we aan afstanden van rond 

de 150 km. We hebben bewust 

gekozen om dit nog niet in het 

programma op te nemen omdat het 

initiatief moet komen van potentiële 

deelnemers.  

Heb je dus zin in een dergelijke tocht, geef je dan op bij mij (liefst per 

mail) en ik ga kijken wat de geschiktste datum en bestemming is. 

Dus het ligt geheel aan de leden zelf of we dit jaar weer een 
meerdaagse tocht gaan houden 

 
Jos Verheijen 
Tel. 0493-692908 
Mail jos@bada-asten.nl 
 

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

 
Weekend Heren 

 
Het is nog vroeg maar je kunt je nu al aanmelden voor een 
schitteren weekend fietsen met de heren van TWC 
We gaan dit jaar naar van der Valk in Vucht. Kosten € 225,- 
Datum 11-12-13-sep. Aanmelden bij M.Vervoordeldonk 

mailto:jos@bada-asten.nl
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Familiekroniek 

 

Wij zijn op 6 mei 2015 50 jaar getrouwd. 

Wij willen dit vieren op 

Vrijdag 8 mei 

In Zaal van Hoek, Markt 12 te Asten 

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur 

Als u ons wilt komen feliciteren, bent u van  harte welkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jan en Lies Berkers, 

Molenplein 5, Asten 
 

 
….Den Tube weer helemaal vernieuwd is 

 
….We deze keer zoveel artikelen te plaatsen kregen dat ze er 
     Niet allemaal in kunne. 
 
….Dat we die wel in de volgende uitgaven gaan plaatsen 
 
…..We deze Den Tube ook digitaal naar jullie sturen  
      (althans we je mailadres bij TWC bekent is ) 
 
….We alweer met een nieuwe doelgroep gaan fietsen 
 
….Dat de E-bike zijn 
 
….We de initiatief nemers hiermee veel succes  wensen 
 
….Dat ook wel weer enkele nieuwe leden op zal leveren. 
 
….De eerste al binnen zijn. 
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Den Tube 

DENKT U OOK AAN ONZE SPONSORS IN DEN TUBE: 
 
Elektro Speciaal Sprengers www.elektrospeciaal.nl 
Ommelseweg 50, 5721WV Asten 
 
De Pandoer Partycentrum  www.pandoer.nl 
Vorstermansplein 24, 5725AM Heusden 
 
Fietscompleet Wim van Veghel www.wimvanveghel.nl 
Burg. Wijnenstraat 21,  5721AG Asten. 
 
Constructie-Lasbedrijf W. Martens 
Voordeldonk 73a, 5721HL ASTEN 
 
Velg + Band Bandencentrum www.velg-band.nl 
Tuinstraat 18, 5721ZZ Asten. 
 
Frank van Stekelenburg Assurantieën 
Hofstraat 25, 5721BA Asten                 www.frankvanstekelenburg.nl 
 
Van den Hurk bedrijfswagens   www.vdhurk.nl 
Kanaaldijk Zuid West 7b, 5706LD Helmond 
 
Formido deco bouwmarkt www.formido.nl 
Prins Bernhardstraat 59, 5721GB Asten 
 
Campanula fysiotherapie www.fysiotherapie-asten.nl 
 
Van Horssen wegenbouw www.horssenwegenbouw.nl 
Moleneind 12,  5721 WP Asten. 
 
Karel Loomans sportmassage 
Gezandebaan 37, 5725TM Asten-Heusden 
Slagerij Hans van Kemenade www. slagerijvankemenade.nl 

file:///C:\Users\TWC_Asten\Desktop\www.elektrospeciaal.nl
file:///C:\Users\TWC_Asten\Desktop\www.pandoer.nl
file:///C:\Users\TWC_Asten\Desktop\www.wimvanveghel.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.velg-band.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.frankvanstekelenburg.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.vdhurk.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.formido.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.fysiotherapie-asten.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.horssenwegenbouw.nl
http://www.slagerijvankemenade.nl/
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Den Tube 

Emmastraat 16, 5721 HB Asten 
 
De mobiele fietsspecialist                 www.demobielefietsspecialist.nl 
06-13666356                      
 
Eetcafe van Hoek  www.cafevanhoek.nl 
Markt 12, 5721GE Asten. 
 
Bekx Verfspeciaalzaak  www.bekxverf.nl 
Emmastraat 70, 5721 HD Asten. 
 
Intersport Thijssen  www.intersportthijssen.nl 
Wlhelminaplein 8, 5711 EK Someren 
 
Verstappen Tweewielers                   www.verstappentweewielers.nl 
Emmastraat 57, 5721 HA Asten. 
 
 
 

BESTUURSAMENSTELLING: 
 
Voorzitter: Jos Moors 0493-670050 
Secretaris: Hans van Otterdijk 0493-319518 
Penningmeester: Wim Keukens 0493-695432 
Vice-voorzitter: Joop Deenen 0493-693705 
Commissaris: Martien Vervoordeldonk 0493-691075 
Commissaris: Albert de Jong 0493-691075 
Commissaris: Maria Geboers 0493-696048 
 
 
 

file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.demobielefietsspecialist.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.cafevanhoek.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.bekxverf.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.intersportthijssen.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.verstappentweewielers.nl

