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Voorwoord 

 

 
De meeste van ons hebben de vakantie achter de rug. 
Waar blijft de tijd? 
Zaten we ons er op te verheugen dat eindelijk de zomer eens 
zou verschijnen, nu zijn de dagen al merkbaar aan het korten. 
 
De redactie hoopt dat iedereen uitgerust het laatste deel van 
het jaar kan gaan beleven. 
En te beleven valt er genoeg, allereerst 29 augustus het 
Nederlands Kampioenschap toerfietsen waaraan TWC weer 
met 3 ploegen gaat deelnemen. 
Als u dit clubblad in uw bus krijgt zijn ze misschien nog aan het 
fietsen. 
En dan Asten Slenaken Asten, het herenweekend, het 
kampioenschap voor de mountainbikers op 4 oktober, de Van 
Stekelenburg assurantiën Nightbike op 24 oktober, de snertrit 
en als afsluiting de feestavond op 7 november. 
 
En dan is nog niet genoemd de 3 daagse op hometrainers die 
12, 13 en 14 november plaats zal vinden en die door TWC 
wordt georganiseerd in samenwerking en ten bate van Kans 
Plus. 
 
Genoeg te beleven dus om naast uw normale wekelijkse 
tochten aan deel te nemen. 
 
De redactie wenst u veel fiets – en leesplezier. 
 
Van de redactie 
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Van de voorzitter 
 

Fietsvrienden, 

Dit keer schrijf ik mijn bijdrage vanuit mijn 

vakantieadres aan het Lago Maggiore. Voor de tiende keer 

alweer Italië, onze favoriete vakantiebestemming. Met het fijne 

weer, de ontzettend prachtige omgeving en de vriendelijke 

mensen. De laatste jaren ook steevast naar dezelfde camping, 

zodat onze meiden ook mee blijven gaan. Veel campinggasten 

hebben een mountainbike of racefiets mee, want dit is een 

ideale omgeving voor fietsliefhebbers. Dit jaar ben ik minder de 

bergen in geweest, maar heb ik meer met onze dochters en 

andere campinggasten gefietst en genoten van de mooie 

omgeving. Bij helder weer hadden we zicht op de Monte Rosa, 

prachtig om te zien. 

Om het tour spektakel te kunnen volgen kocht ik elke dag de 

Telegraaf, om de verslagen en analyses te kunnen lezen. Mijn 

IPhone ging notabene, op mijn verjaardag kapot, en zo was de 

beste manier om toch het een en ander van dit schitterende 

wielerspektakel mee te krijgen het lezen van de krant. 

Respect voor de prestatie van Chris Froome, een terechte 

winnaar. Drie weken lang bijna geen zwak momentje gehad. Hij 

reed super geconcentreerd en waar hij voor de meet enkele 

seconde pakken kon, pakte hij ze. Van de andere kant vind ik 

het winnen van een ronde als de tour meer een teamprestatie. 

Binnen team Sky is alles tot in de perfectie geregeld. De tour 

win je niet in je eentje. Dit jaar won dus superploeg Team Sky, 

met de geweldige bijdrage van meesterknecht Wout Poels. 

Froome was dan oppermachtig, maar we mogen ook trost zijn 

op de prestaties van onze twee Nederlanders Robert Geesink  
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en Bauke Mollema. 6e en 7e in het eindklassement zijn 

zondermeer topprestaties. Helaas dan wel geen dagsucces in 

de Tour, maar dit is het beste jaar sinds 1989. Veel 

Nederlanders spreken alleen maar over dat er weer geen 

etappewinst is behaald. Zij begrijpen het naar mijn mening niet, 

want 6e en 7e worden in het algemeen klassement is toch écht 

een veel betere prestatie dan een dagsucces. 

Ik heb genoten van de prachtige beelden op TV van de gekte in 

bocht 7 (de Nederlandse bocht) op de Alpe d'huez. Wij 

Nederlanders weten er toch altijd een prachtig feestje van te 

maken waar heel de wereld van staat te kijken. Juist dit is wat 

het wielrennen zo mooi maakt, de enige sport waar supporters 

zo dicht bij hun favorieten kunnen komen. Laten we hopen dat 

dit zo blijft na de bedreigingen van de zogenaamd supporters 

aan het adres van Froome.  

Omdat je op de camping tijd genoeg hebt, lees je aan de kant 

van het water ook veel ander nieuws wat je normaal niet leest. 

Typisch Telegraafnieuws; over Rachel Hazes, Sylvie Meis en 

dat er een auto gestolen is met de favoriete hond van de 

kleinkinderen. Het liep goed af na een oproep op Facebook en 

kordaat optreden van de politie. Lekker belangrijk allemaal. Wat 

niet in de Telegraaf stond, maar wat zeker wel het vermelden 

waard is, is dat we weer een mooie fiets driedaagse hebben 

gehad. De organisatie heeft weer vele fietsliefhebbers laten 

genieten van vernieuwde tochten in onze mooie omgeving. Bij 

deze wil ik alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben 

gemaakt hiervoor bedanken. 

Jos Moors, voorzitter TWC 
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Jaarprogramma 2015 

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 Sluitingsrit, alle geledingen. 

07 november Feestavond. 

12-13-14 november Driedaagse op hometrainers Kans Plus 

10 januari 2016 Veldtoertocht 

 

 

Van het damesfront 

Hallo dames,Het seizoen 2015 zit er weer bijna op. Na de 

laatste dinsdagavondrit is er een evaluatie bij Café van 

Hoek.En wel op 15 sep. om 20.00 uur in het zaaltje 

achter.Onder het genot van een drankje nemen we het seizoen 

door.Ook al fiets je die avond niet mee, je bent toch van harte 

welkom.Hoe meer dames er zijn, des te beter komen we op een 

lijn. 
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Clubkampioenschap ATB 

 

Evenals vorig jaar is er een clubkampioenschap voor de      

ATB ers 

Op ZONDAG 4 OKTOBER. 

De kampioenen van dit jaar op de weg, Ria Cortenbach       

Henk van Heugten die in mei hun kampioenschap al verreden 

hebben, zijn uiteraard zeer benieuwd wie die atb-titel in de 

wacht zal slepen en hun op die eenzame hoogtekomt 

vergezellen!! 

IEDEREEN  mag deelnemen, dus wegrenners pak voor ‟n keer 

de mountainbikeof veldfiets en doe mee, hoe meer deelnemers 

hoe mooier. 

Inschrijven 

en starten in ons 

clubhuis tussen 

08.00 en 10.00 uur. 
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Toertochtkalender 

Na de vakantie starten de eerste toertochten weer voor de ATB' 

ers onder ons. Ik ben benieuwd hoe we door de zomer heen 

zijn gekomen. 

Zoals jullie zien begint het seizoen weer. De volgende 

toertochten staan op de zondagmorgen gepland, vertrek vanaf 

De Schop om 8.30 uur, vervoer in onderling overleg: 

Datum Plaats en afstand 

30.08.2015 Boxmeer (35 en 55 km) 

06.09.2015 Liempde (35, 50 en 65 km) en St. Anthonis (30 en 45 km) 

13.09.2015 Overloon (35, 50 en 60 km.) en St. Oedenrode (25, 35, 45 en 

60 km.) 

20.09.2015 Oploo/Overloon (24 en 42 km) en Diessen (30, 45 en 60 km.) 

27.09.2015  Den Dungen (35, 40, 50 en 60 km) en Venray (25, 35, 50 en 

65 km) 

04.10.2015 ATB Kampioenschap TWC Asten (iedereen doet mee, ook 

de wegfietsers) 

12.10.2015 Nuenen (30, 40 en 50 km.)  

18.10.2015 Helmond (25, 36 en 49 km.) en Berg en Terblijt (30, 45 en 65 

km.) 

24.10.2015 Zaterdagavond: Onze eigen Nightbike, vele handen maken 

het werk makkelijker.  

25.10.2015 Voor wie dan nog energie over heeft: Eindhoven (25, 37, 45 

en 60 km), Nederweert (28, 36, 52 en 60 km.) en 

Plasmolen/Middelaar (30 en 50 km.) 
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Verder wordt er op de dinsdagavond nog een tochtje rond 

Asten gereden, vertrek om 19.00 uur eveneens bij de Schop 

(zolang het i.v.m. duisternis nog mogelijk is om veilig te fietsen). 

Twan Bekx stuurt donderdags (tenminste 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 twcasten@gmail.com.  

Met vriendelijke groeten, 

namens de ATB commissie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:twcasten@gmail.com
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FEESTAVOND TWC 2015 

 

Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer onze jaarlijkse 

feestavond en wel op  

ZATERDAG 7 NOVEMBER AANVANG 19.30 UUR. 

Het is elk jaar weer een gezellige boel en een mooie afsluiting 

van het zomerseizoen. De feestcommissie is al druk bezig met 

de invulling van de avond, de leden van onze club hoeven 

alleen maar voor de gezelligheid te zorgen. 

In oktober ontvangt iedereen een brief met opgaveformulier 

maar noteer de datum alvast! 
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Clubkampioenschap ATB 

Evenals vorig jaar is het clubkampioenschap  

voor onze atb‟ers wederom op: 

 

ZONDAG 4 OKTOBER. 

 

De kampioenen van dit 

jaar op de weg, Ria 

Cortenbach en Henk van 

Heugten,die in mei hun 

kampioenschap al 

verreden hebben, zijn 

uiteraard zeer benieuwd 

wie die atb-titel in de 

wacht zal slepen en hun op die eenzame hoogtekomt 

vergezellen!! 

IEDEREEN  mag deelnemen, dus wegrenners pak voor ‟n keer 

de mountainbikeof veldfiets en doe mee, hoe meer deelnemers 

hoe mooier. 

Inschrijven en starten in ons clubhuis tussen 08.00 en 10.00 uur. 
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Frank van Stekelenburg Assurantien Nightbike 

Na de succesvolle Nightbike in voorgaande jaren organiseren we nu 

op zaterdag 24 oktober voor de derde keer een Nightbike in en om 

ons mooie Asten. Er wordt gestart vanaf manege Heijligers aan de 

Reeweg 3 in Asten. De start is van 19.00 uur tot 20.00 uur en de 

controle sluit om 23.00 uur. Bij de manege is ruim voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig. 

De volledig uitgepijlde route is ca. 30 km. lang en gaat volledig over 

Astens grondgebied, door de Oostappense bossen, Schietbaanse 

bossen, de bossen rond de visvijver in Heusden en de Polderse 

bossen. De pauze is bij Van Bussel op de Veluwsedijk in Heusden. In 

de route zullen diverse leuke verrassingen voorkomen.Tijdens de 

pauze worden energydrank en energyrepen uitgedeeld en zijn er 

diverse andere versnaperingen. Aan deze Nightbike kan meegedaan 

worden met een mountainbike of veldfiets. Goede verlichting (voor en 

achter) en een helm is verplicht. Bij terugkomst bij de manage zal er 

entertainment zijn en kan een drankje en hapje genuttigd worden.De 

fiets kan bewaakt worden gestald en na terugkomst worden 

schoongespoten. In de manege is een mogelijkheid om te douchen. 

Bij de inschrijving maken we gebruik van Scan & Go waardoor er snel 

kan worden ingeschreven en gestart. Inschrijving kan via onze 

website vanaf medio september. Kosten dan € 8, NTFU leden € 6  

incl. een consumptiebon. Voor deze avond doen we weer een beroep 

op vrijwilligers om de route mee uit te zetten, te helpen bij de 

inschrijving, op de pauzeplek, als hulp bij gevaarlijke 

oversteekplaatsen en bij de fietsenstalling. Mochten wij een beroep 

op jullie doen hopen we op jullie bereidwillige medewerking. 

Namens de organiserende commissie: 

Wim Keukens 
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Asten Slenaken Asten 

Beste wielervrienden en  vriendinnen. 

Hier een kort  verslag over de  A-S-A route die we gaan rijden 

op  zaterdag  05-09-2015. Waarom begin ik met (vrienden en 

vriendinnen) omdat ik vorig jaar gezien heb dat er verschillende 

dames aan mee hebben gedaan. Dus ik verwacht dit jaar toch 

wel verschillende ex Normandiëgangers. 

Het is zoals gebruikelijk de route van 210km.(zie beschrijving.) 

Met +/- 3-4 rustpauzes. De lunch is in Margraten bij ( Aen der 

put.)  

Ik verwacht vele fietsers en toch wel enkele fietsters. Diegene 

die mee willen doen worden verwacht op zaterdag 05-09-2015 

om 7.15 uur bij Jan v. Hoek. Zelf het nodige eten en drinken 

meenemen dit kan in de volgwagen. 

Meer weten tel. 06-54947731 – mail harry.joris@enexis.nl 

Harry Jöris. 

 
  

mailto:harry.joris@enexis.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nrcnext.nl/files/2011/07/Tour-de-France-2011-stage-18.jpg&imgrefurl=http://www.nrcnext.nl/blog/2011/07/18/hier-gaat-de-tour-de-france-beslist-worden/&h=311&w=600&tbnid=ST3TzcVB_OGiUM:&docid=n5QdH5k3xfHfTM&ei=wlTOVffbDcOUNvr4jsAK&tbm=isch&ved=0CFwQMygyMDJqFQoTCPfEwua5qccCFUOKDQoderwDqA
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RABOBANK clubkas campagne 2015 

De RABOBANK clubkascampagne komt er weer aan.  Alle 

leden van de RABOBANK worden in de gelegenheid gesteld 

om 5 stemmen te verdelen over de deelnemende verenigingen, 

met maximaal 2 stemmen op 1 vereniging. Dit kan in de periode 

van  donderdag 1 oktober tot en met maandag 12 oktober. 

In 2014 was de opbrengst voor TWC het mooie bedrag van 

€1480,00, mede dankzij de samenwerking met 

korfbalvereniging KLIMOP. 

In 2015 willen we deze samenwerking weer voorzetten. Dit 

houdt in dat wij onze leden oproepen om, indien mogelijk, ook 1 

of 2 stemmen uit te brengen op KLIMOP en deze vereniging 

doet hetzelfde voor ons. Dit jaar is elke stem €4.00 waard, €1 

minder als andere jaren door het succes van de campagne.  

RABOBANK LEDEN: Laat je stem niet verloren gaan en 

probeer zoveel mogelijk stemmen te vergaren. 

, 
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Chauffeurslijst Dinsdagavond  

Dinsdag 01sept  Nico v. Oosterhout 

Dinsdag 08sept  Jan v. Bommel 

Dinsdag 15sept  Frans Vervoordeldonk 

 

Chauffeurslijst Zondagmorgen 

Zondag 06sept  Twan Coolen 

Zondag 13sept  José Verheijen 

Zondag 20sept  Willie Joosten 

Zondag 27sept  Frans Vervoordeldonk 

Zondag  04okt  Twan Coolen 

Zondag  11okt   José Verheijen 

Zondag  18okt  Willie Joosten 

Zondag 25okt  Frans Vervoordeldonk 

 

Zondagmorgen groep 2 en 3 

Zondag 06sept  route33 54km 

Zondag 12sept  route 29  73km 

Zondag 20sept  route 31 83km 

Zondag 27sept  route 26 81km 

Zondag  04okt  route 28 70km 

Zondag  11okt  route 17 79km 

Zondag  18okt  route 12 72km 

Zondag 25okt  route 34 51 km Sluitingsrit 
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Routes dinsdagavond  groep 4 
 
Op 8 en 15 september beginnen wij al om 18.30 uur  
 
Dinsdag 01 sept route 05 29 km 
Dinsdag 08 sept route 24 25 km 
Dinsdag 15 sept route 34 23 km 
 
Routes dinsdagavond groep 5 
Dinsdag 01 sept route 28 27 km 
Dinsdag 08 sept route 18 25 km 
Dinsdag 15 sept route 03 25 km 
 
Zondagmorgen groep 4 
Zondag 06 sept route Malpie  65 km 
Zondag 13 sept route 27 59 km 
Zondag 20 sept route 39 58 km 
Zondag 27 sept route 36 52 km 
Zondag 04 okt route 35 48 km 
Zondag 11 okt route 25 42 km 
Zondag 18 okt route 20 43 km 
Zondag 25 okt route 13 37 km 
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Fiets driedaagse 

Op dinsdag 4 augustus ging de jaarlijkse fiets-drie-daagse weer 
van start. Een evenement om naar uit te kijken. Toen ik om 
09.30 uur had ingeschreven voor de 60 km. regende het 
pijpenstelen. Wachten met een kopje koffie op het terras bij Jan 
van Hoek wanneer het zou stoppen met regenen, alleen de 
echte fanatiekelingen startte in de stromende regen. De 
fotograaf van het Eindhovens Dagblad liep zenuwachtig op en 
neer. Er vertrokken zo weinig mensen, hij kon geen fatsoenlijke 
foto‟s maken. Enkele mensen keken op Buienradar wanneer 
het weer droog zou worden. Na een uurtje wachten klaarde het 
wat op, het miezerde nog een beetje deed mijn regenjas aan 
om aan deze “barre” tocht te beginnen, niet wetende dat je de 
hele dag de regenjas aan moest hebben. De route 
compenseerde veel. Vooral bij natuurgebied De Pan daar stond 
een kudde schapen rustig te grazen. Op de rustplaats bij 
Kempenhaeghe kon je tegen middeleeuwse prijzen een kop 
soep, koffie en andere lekkernij kopen. Daarna ging de 
regentocht verder. Ook even een kijkje genomen bij de 
Tropische vlindertuin. Bij de finish werd je muzikaal opgewacht 
met Toffel Vier. Rond vier uur zat de eerste fietsdag erop. Wel 
viel op dat er geen een wielrenner mij voorbij heeft gefietst. Het 
zijn toch niet alleen mooi weer fietsers. 
 
Woensdag was het precies het tegenovergestelde. In de 
stralende zon ging de tweede etappe van start. De mooiste 
fietsdag van de drie zou later blijken met als uitschieters een 
stukje Strabrechtse Heide en fietsen langs het 
Eindhovenskanaal was heerlijk. Jammer dat zo weinig gebruik 
gemaakt is van de Strabrechtse Heide. De controle/rustplaats 
was bij Eetcafé De Barrier. In tegenstelling tot dinsdag  bij 
Kempenhaeghe wist men daar de prijs wel van een consumptie 
het waren in ieder geval geen middeleeuwse prijzen. Na de rust 
ging het via Lungendonk, Hersel, Lierop weer naar het 
vertrouwde Asten.Daar aangekomen voelde ik dat mijn 
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voorhoofd verbrand was. Thuis aangekomen voelde ik mijn 
spieren van mijn bovenbenen. 
 
Met een hoedje op, als bescherming tegen de zon, ging 
donderdag de laatste rit van start.Omdat het zo warm werd 
konden we al om 09.00 uur starten.Daar maakte vele fietsers 
gebruik van. Beschut tussen de bomen ging de fietstocht naar 
Ommel, Vlierden naar Milheeze. Bij Natuurpoort Nederheide 
was de rustplaats. Daar had je een mooi uitzicht over het water. 
Een prachtig plekje om daar even rond te lopen. Na de sanitaire 
stop begon het laatste gedeelte langs de golfbaan in Bakel, 
Deurne naar Jan van Hoek om de laatste stempel te halen. 
Daarna met enkele fietsers en –sters het terras op om bij een 
biertje na te praten over de afgelopen dagen. Het was zoals 
gebruikelijk een leuk begin van de vakantie. 
Heb al vast 2, 3 en 4 augustus 2016 in mijn agenda gezet voor 
de volgende fiets driedaagse.  
 
Nog een mooi verhaal van de fiets 3 daagse 
 
Een kort verslag over de naar mijn mening geweldige fiets 

driedaagse:Geweldig toch hoe een driedaagse in Asten 

georganiseerden wordt.Ik ben ze dan ook zeer dankbaar 

daarvoor en met mij meerderen.Ik geniet ervan en vertrek ‟s 

morgens al vrij vroeg.En waarom?Als je op een scootmobiel 

rijdt wil je niet al te veel tegenliggers of voorbijgangers 

tegenkomen En verder ben ik een vroege vogel!De routes daar 

geniet ik van.Geweldig hoe die in elkaar zijn gezet 

De eerste dag: heb ik geweldig genoten.Maar och, och die 

regen toch!De wegen waren niet allemaal bekend bij mij 

ofschoon ik toch veel scootmobiels tegen kwam en zeker die 

richting. 
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Normaal rijd ik nooit een voet-fiets pad maar ja wil je de route 

rijden moet je dat wel.Meestal waren ze vrij rustig en daarom 

goed berijdbaar.Of ik nog alle wegen terug zal vinden betwijfel 

ik.Tijdens de pauze van de eerste dag kon ik gelukkig mijn 

scootmobiel onder een afdak zetten.Ook die pauze verliep 

geweldig. hielpen me van alle kanten en waren bijzonder 

behulpzaam.Ook deze mensen wil ik van harte bedanken. 

De tweede dag:  heb ik zeer waarschijnlijk niet goed 

gekeken.Ik was de route kwijt.Och, och, och toch!Toch had ik er 

84 km opzitten.Onderweg wel enkele keren de weg moeten 

vragen maar uiteindelijk kwam ik toch weer op een weg die voor 

mij bekend was. 

De derde dag:Het begon erg goed en bijzonder mooi door de 

bossen en op vrij rustige wegen.Aanvankelijk reed ik routes die 

ik vaker rijdt Later werden er op veel fietspaden gereden en dat 

vind ik minder fijn. Met een scootmobiel is dat moeilijker.Maar 

ja, daar moet je niet altijd naar kijken.Een weg die voor veel 

fietsers aantrekkelijk is, is belangrijker. 

Nogmaals geweldig hoe ze dit organiseren.Ik ben ze er dan ook 

zeer dankbaar voor. 

Ook het volgend jaar zal ik weer van de partij zijn als mijn 

gezondheid het tenminste toelaat.Met deze leeftijd kun je niet 

alles meer garanderen. Erg dankbaar ben ik voor degenen die 

er voor zorgen dat deze tochten zo geweldig in elkaar 

zitten.Een en al lof verdienen degenen die deze routes in elkaar 

zetten. 

Dank jullie wel! 
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Verslag Astense Fiets Driedaagse 4-5-6 augustus 2015 

Dag 1: 

Vanmorgen keken we buiten en zagen hoe de regen tegen de 

ramen kletterde.  Rond 11.30 uur zijn we toch maar naar zaal 

van Hoek gefietst,  en ons laten inschrijven voor de drie 

daagse. Ook de Burgenmeester stond binnen bij het 

inschrijflokaal en wenste ons veel fiets plezier. De route ging 

vandaag naar Heeze en Sterksel, een prachtige omgeving. Er 

werd veel door de bossen gefietst over slingerende fietspaadjes 

en onderweg hebben we dan ook veel leuke en mooie mini 

campings gezien. Ik wist niet dat die er zoveel waren. Ook kon 

je genieten van de mooie natuur en je komt op plaatsen waar je 

normaal nooit komt. Toen we eenmaal op de rustplaats 

aankwamen (voor ons was die op Kempenhagen in Sterksel) 

mochten we in een heel mooie bedrijfs kantine genieten van 

een lekkere kop soep. Verder was er nog van alles te koop en 

hebben we daar uiteindelijk de puzzelopdracht gemaakt. Na 

gezellig weer wat gebuurt te hebben met andere deelnemers 

gingen we voor de tweede helft van de tocht. Het weer was 

inmiddels toch wat opgeklaard en we fietsten toen via Heeze 

richting Someren en zo naar de eindbestemming. De eerste 

dag zat er voor ons 

weer op. De 45 

kilometer vinden wij 

een mooie afstand. 

Nadat we de kaart 

hadden afgestempeld 

gingen we nog even op 

het terras zitten en 



  
 

 

23 

Den Tube 

genieten van de muziek. 

 

Dag 2:  

Vandaag was het een stralende dag en het was dan ook 

beduidend drukker dan gisteren. We begonnen weer aan de 45 

kilometer tocht en vandaag leidde die ons richting Mierlo – 

Helmond. Ook deze route was weer prachtig, want wederom 

kwamen op plekken die we anders nooit gezien zouden 

hebben. Daarna hebben we even aangelegd bij het dorps 

pastoorke. Het is een nieuwe groeps accommodatie met een 

groot terras gelegen tussen Lierop en Mierlo. Veel deelnemers 

maakten gebruik van deze mooie locatie. We fietsen eerst een 

stuk richting Geldrop en Mierlo en daarna naar Mierlo-Hout 

waar dan ook de rustplaats was voor ons. Deze rustplaats was 

ook weer gezellig ingericht en daar kon je ook weer lekker eten. 

De puzzel opdracht werd nog gemaakt want die moesten we na 

deze tocht inleveren bij de organisatie. Na toch wel een 

gezellige onderbreking van de tocht gingen we weer verder 

fietsen richting Asten. De tweede helft van de tocht was 

wederom een leuke route. We fietsten richting Lierop en 

moesten de Col de brug beklimmen met een steile afdaling en 

meteen een bocht naar links maken om zo weer de route naar 

Lierop te vervolgen. We wilden nog even een terrasje pikken in 

Lierop maar die zat overvol, dus toen besloten we maar door te 

fietsen naar de eindbestemming. Eenmaal daar aangekomen 

de kaart af laten stempelen en nog even op het terras gezeten. 

Vervolgens gingen we weer voldaan naar huis toe. 
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Dag 3: 

De weersvoorspellingen waren duidelijk, vandaag zou het tropisch 

warm worden met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. De 

organisatie had dan ook besloten dat er al vanaf 9.00 uur „s-

morgens gestart kon worden. Wij besloten gewoon om 10.45 uur 

van start te gaan en vandaag gingen we met een groter 

gezelschap aan de 45 kilometer beginnen.We fietsten richting 

Deurne – Bakel – Milheeze wederom over mooie fietspaden. Wat 

ook opviel was dat de terrassen die we onderweg tegen kwamen 

dan ook goed bezet waren, wij zelf zijn gestopt op de camping 

gelegen aan de Aarlese Heikant. De ober die daar aan het werk is 

was volgens mij nog niet goed wakker. Als er wat besteld werd, 

kreeg je de helft op tafel gezet. Dat kon de pret niet drukken en na 

een half uurtje gerust te hebben gingen we weer richting Milheeze. 

Opnieuw over mooie weggetjes en fietspaden naar de schitterende 

rustplaats genoemd Natuurpoort Nederheide. Daar heb je een 

gezellig en groot terras en het werd opnieuw erg gezellig. Ook de 

fotograaf van Siris was er. Die maakte van onze groep nog een 

mooi plaatje en na een klein uurtje gingen we weer op weg voor de 

tweede helft van de tocht. We fietsten weer richting Deurne en 

Liessel, ook weer zo veel mogelijk door de bossen waardoor je 

nauwelijks merkte dat het over de dertig graden was. Zo ongeveer 

om 15.30 kwamen we weer op de eindbestemming waar we de 

laatste stempel gingen halen. Nog even de organisatie bedankt 

voor de goed geregelde fietstocht. En ja, toen werd het nog 

gezellig op het terras bij van Hoek waar we dan nog lang zijn 

blijven nagenieten van de Astense Fietsdriedaagse.Complimenten 

aan de organisatie en tot volgend jaar! 
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Gerard Stienen  

Beste wielervrienden 

Graag wil ik voor het navolgende jullie speciale aandacht 

vragen.Na een onderbreking van één jaar – ik deed al eerder 

mee in 2012 en 2013- zal ik dit jaar weer deelnemen aan  de 

tweedaagse  Atos Lichtstad wielertoer “Parijs – 

Eindhoven”.Deze mooie tocht over een afstand van 459 km zal 

dit jaar voor de 12e keer plaatsvinden en wel op vrijdag 4 en 

Zaterdag 5 September onder auspiciën van de ITC gigant Atos, 

waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Parijs en er  

dependances zijn in o.m. de VS, Duitsland, Engeland, België en 

Nederland (Eindhoven).  Deelnemers/medewerkers uit al deze 

landen, geven deze sportieve happening een internationaal 

karakter. Zeer belangrijk is het feit dat het hier een sponsortocht 

betreft ten gunste van o.m. Kika Kinderkankervrij in Nederland 

en soortgelijke fondsen in voornoemde landen. Naast het 

sportieve karakter heeft deze tocht vooral ook een ideële 

doelstelling! Nederlandse oud-tourwinnaars Jan Janssen en 

Joop Zoetemelk treden op als ambassadeurs en hebben de 

tocht vorig jaar meegereden.  

Meer over deze tocht en de mogelijkheden tot sponsoring kun 

je vinden op:Website: http://www.atostour.net 

Donaties:KIKA kinderkankervrij VideoClip AtosTour 2014:  

https://www.youtube.com/watch?v=b8Q-d7BnOA4Kleine 

donaties bijvoorbeeld: 1, 5 of 10 euro, zijn van harte 

aanbevolen.Kleine donaties natuurlijk bedoeld per 

kilometer.....En... er kan ook gedoneerd worden via kopen van 

http://www.atostour.net/
https://www.youtube.com/watch?v=b8Q-d7BnOA4
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postzegels,maardat staat op vermelde website. 

Martin Santegoeds. 

Sluitingsrit 

Op zondag 25 oktober 2015 wordt de sluitingsrit van de 

zondagmorgen groep gehouden. Vertrek is om 10,00 uur op de 

markt.Na een ritje van ±50 km staat bij aankomst de snert op 

ons te wachten. 

Uiteraard zijn ook de dames en de ATB érs van harte welkom 

om ook snert te komen eten. 

Houdt er wel rekening mee dat de zomertijd is afgelopen en de 

klok 1 uur is terug gezet, het zou zonde zijn als je om deze 

reden verstek moet laten gaan. 

Tot ziens bij clubhuis café Jan van Hoek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=snert+fiets&view=detailv2&&id=F06A105B63BB82EC55ECC0D62BA6A5E5C71A9A68&selectedIndex=44&ccid=fWN+M3Ya&simid=608021044540277953&thid=OIP.M7d637e33761a8ef02e483c3dd4a7c7bco0
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Wielerspektakel. 

Kans Plus (www.kansplusastensomeren.nl) organiseert op 12, 

13 en 14 nov. een avonddriedaagse. Het plan is om met 16 

ploegen 3 avonden lang een 500m, 1000m en 

ploegenachtervolging te rijden.Vroegere tijden gaan herleven.  

TWC Asten is gevraagd om hun te ondersteunen in de 

organisatie en we zijn daar samen druk mee bezig. 

De ploegen worden allemaal gesponsord. Voor €250,00 kunnen 

de sponsoren kiezen voor het leveren van een ploeg, 

bestaande uit 2 renners en een coach, of dat ze alleen het 

sponsorbedrag leveren en dat de organisatie voor de renners 

zorgt. 

Er hebben zich al een aantal sponsoren aangemeld, maar we 

zitten nog niet vol. Enkele sponsoren hebben echter geen 

renners geleverd, dus bij deze de oproep, om mensen die zin 

hebben om drie avonden een sportieve prestatie te leveren,  

zich te melden bij Joop Deenen (06-51581868). 

Deze zal de renners (namens de organisatie) dan in gaan 

delen.Meld je a.u.b. spoedig aan zodat we niet teveel renners 

buiten onze regio moeten gaan vragen.Natuurlijk mogen ook 

sponsoren (met of zonder renners) zich melden bij 

Joop.Namens Kans Plus alvast bedankt. 

Joop Deenen en Hans van Otterdijk. 
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Bijgevoegd een geschreven brief: Dit is leuk maar liever getikt!! 
Het einde van de wereld! 
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Wederom heeft de organisatie van TWC voor een mooie 

activiteit gezorgd op zondagmiddag 28 juni jl.Het werd in 

“Den Tube”bekend gemaakt als familie activiteit, dus 

konden ook niet TWC leden hieraan deelnemen.De middag 

bestond uit een (op papier) uitgezette fietstocht van ± 30 

km en tijdens deze tocht moest er ook een puzzel opgelost 

worden.Er mocht in groepjes vertrokken worden en de 

middag zou afgesloten worden met een BBQ bij het 

gastvrije koppel Lowie Haazen en zijn Leen.Toen ik vroeg 

waar wonen Lowie en Leen werd er gezegd “aan het einde 

van de wereld en dan nog 100 meter verder”.Het blijkt dan 

een hele mooie rustige plek te zijn in natuurgebied De 

Berken waar iedereen zich op zijn gemak kan voelen die 

van de natuur houdt.Nu even terug naar de start van deze 

middag: Onze groep bestaande uit ± 13 personen We 

kwamen na wat kilometertjes uit op het terras van De 

Visser in Brouwhuis.Iedereen zat nauwelijks op zijn stoel of 

er werd al fanatiek gepuzzeld, de vragen waren niet 

eenvoudig dus het leverde de nodige discussies op.Na het 

nodige denk en uitwisselwerk waren we er allemaal van 

overtuigd dat we de winnaar zouden zijn.Ons volgende 

aanleg punt was op het terras van de Bikkels in Vlierden 

waar het zonnetje goed zijn best deed.We hadden allemaal 

wel zin in een drankje maar de bediening dacht daar 

anders over deze ( vakantie hulpjes ) liepen ons een aantal 

keren voorbij zonder de bestelling op te nemen.Dus na kort 

overleg besloten we maar de biezen te pakken en naar “het 

einde van de wereld “af te reizen, het was inmiddels ook al 

± 17.15 uur. 
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Daar aangekomen zagen we dat 

bijna alle deelnemers hun plekje 

gevonden hadden en dat het 

gezellig was kon je zien aan de lege 

flesjes in de kratten, wij waren echt 

de laatste.We begonnen met koffie 

of thee en met een kort voorstellings 

rondje werd het al snel een gezelligclubje.Wat ook een 

verrassing voor mij was is het museum dat Lowie en Leen 

in de loop der jaren opgebouwd hebben.Het omvat de 

meest uiteenlopende spullen zoals vele soorten kachels – 

beeldjes – aardappelschilmachines (veel scrabbelpunten) 

enz. enz.Lowie en Leen hadden overal aan gedacht zo kon 

je er zelfs eigen geslingerde Lindehoning krijgen dat is heel 

gezond kijk maar naar Lowie.Er stonden twee flinke BBQ‟s 

klaar en ook meesterkok en vleesleverancier Hans van 

Kemenade was aanwezig om allerlei vragen te 

beantwoorden.Toen werd er door TWC de puzzelwinnaar 

bekend gemaakt en hij bleek inderdaad uit ons fietsclubje 

te komen nl. Gerrit Stiphout, alsnog proficiat.Ik denk dat 

iedereen voldoende heeft kunnen eten drinken en kletsen 

en dat ze allen kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 

zondag middag. 

Wie had kunnen denken dat het op “ het einde van de 

wereld” zo gezellig kan zijn. 

Wie had kunnen denken dat het op “ het einde van de 

wereld” zo gezellig kan zijn. 

„n TWCer. 
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Hoi beste TWC’ers, 
 
Bij deze weer een berichtje van de dinsdagmiddag E-bike-club. 
We fietsen nu vanaf april met een klein groepje elke dinsdag 
om 13.00 uur weg bij Jan van Hoek voor een tocht van 
ongeveer 30km.  De een keer iets meer en de andere keer wat 
minder; ligt ook een beetje aan het weer. Het is een heel 
gezellig clubje, allemaal met een eigen achtergrond, dus valt er 
ook veel te kletsen onderweg. 

We fietsen wel goed door, tussen de 15 en 18 km halen we wel. 

We houden hierbij zeker rekening met de fietsers die zonder 

ondersteuning meefietsen. Tot nu toe heeft iedereen een E-

bike, voor de sportiviteit wordt de ondersteuning zo laag 

mogelijk gezet. Als het heel warm is stoppen we onderweg een 

keer om even wat te drinken, maar voor de gezelligheid zitten 

we na de nodige kilometers bij Jan van Hoek natuurlijk.  

Wij schrijven dit stukje omdat er best nog een aantal leden bij 

mogen komen, dus als jullie iemand kennen die op 

dinsdagmiddag vrij is, het leuk vindt om in clubverband te 

fietsen, vertel hem/haar dan eens over de E-Bike-club op 

dinsdag a.u.b.Ook al heb je geen E-bike, we houden rekening 

met elkaar, als we maar boven die 15km per uur kunnen 

blijven.Na die twee uur heb je toch iets aan sport en 

gezelligheid gedaan. Kei leuk.Wij wensen iedereen een prettige 

vakantie.Voor hen die in Asten blijven, op dinsdag om 13.00 uur 

staan we weer startklaar . 

 

De E-Bike commissie.        
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Wist u dat… ??? 

 
 
 Er zijn geen nieuwe leden te melden. 

 Er2173 personen deel hebben genomen aan de 

fiets3daagse. 

 Er ondanks de regen de 1e dag toch nog 398 vertrokken 

 Erde 2e dag 949 fietsers  genoten van een nieuwe tocht 

 Er de derde 826 vertrekkers de hitte trotseerde. 

 Er heel veel enthousiaste reactie waren van de 3 daagse 

 We vonden dat we ze jullie niet konden onthouden. 

 Dat heel veel TWCers dit jaar een hele lange fietsttocht 

 hebben gemaakt. 

 Onze voorzitter ook een lange fietstocht maakte met zijn     
dochter. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNaR3JW_qccCFYhL2wodfQsO3Q&url=http://www.silvester-bernadette.nl/groep-8-mary/bernadette/wist-u-dat.html&ei=Y1rOVZbUF4iX7Qb9lrjoDQ&bvm=bv.99804247,d.eXY&psig=AFQjCNEwDWqvFvo6YX-TpT9kE-lvdpXCAw&ust=1439673306093129


  
 

 

35 

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. 
 
 

file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.elektrospeciaal.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\www.pandoer.nl
file:///E:\TWC%20gegevens\den%20Tube\den%20Tube%20digitaal\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
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Karel Loomans sportmassage 
Gezandebaan 37, 5725TM Asten-Heusden 
 
Slagerij Hans van Kemenade www. slagerijvankemenade.nl 
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 
 

http://www.slagerijvankemenade.nl/
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
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