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Daar zijn we weer aan de vooravond van een nieuw wegseizoen voor 
de wegfietsers, deze gaan de Mountainbike weer opbergen en halen 
het racemonster van zolder. Voor de ATB’ers verandert er eigenlijk 
niets al zullen ze het moeten doen met heel wat minder toertochten 
dan in de winter.  
De laatste jaren hebben we geweldig veel mooi weer gehad, soms 
zelfs wel te heet. Dit jaar mag het een onsje minder zijn wat betreft de 
hitte, maar op lekker weer hopen we wel met zijn allen. Laat het        ’s 
nachts maar regenen als dat nodig mocht zijn. 
 
De Jaarvergadering hebben we achter de rug, een jaarvergadering 
met zoals ieder jaar een opkomst waar menige vereniging jaloers op 
kan zijn. De notulen kan je verderop lezen. 
Verder een verslagje van de uiterst succesvolle veldtoertocht. (Liefst 
640 deelnemers) en aankondigingen van de Klaver van Brabant, de 
30e Goede Vrijdag Tocht en…. Doe mee!!  
 
Verder kan je lezen hoe je jezelf nuttig kunt maken voor de ouderen 
mensen onder ons; Lees:s “Heb je hart voor ouderen” 
 
De redactie wenst u veel lees- en fietsplezier. 
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4 

Den Tube 

Van de voorzitter. 

Beste fietsvrienden,  

Ga er maar eens goed voor zitten want er is weer veel nieuws 

te melden. Misschien een tip, je kunt het ook in 2 keer lezen, dat 

is niet zo vermoeiend!! 

Wat was de veldtoertocht weer een geweldig evenement! De 

commissie had er dit keer nog meer werk van gemaakt dan ze 

altijd al doet. Het was de 25e editie en de commissie werd 

beloond met een geweldige opkomst van maar liefst 647 

inschrijvingen. Voor dit evenement kreeg de commissie 

ondersteuning van zo’n 35 vrijwilligers. GEWELDIG hoe we dat 

met velen doen. Op onze website is een mooi filmpje te vinden 

gemaakt door Siris, het bekijken waard. Commissie en alle 

vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. 

De dagen worden alweer langer en dat betekent dat we over 

een paar maanden alweer ’s avonds kunnen fietsen. Daar kijken 

de meeste van ons wel weer naar uit. Het wegseizoen voor 

racefietsers start op zondag 1 maart. Het wegseizoen openen 

we officieel op 5 april, omdat de weersomstandigheden dan 

alweer een stuk beter zijn. Als aardigheidje trakteert TWC na het 

fietsen op koffie/thee met gebak bij Café Jan van Hoek. Zowel 

de actieve fietsers als de niet fietsende leden zijn dan 

uitgenodigd. 

Traditiegetrouw hielden we op de eerste dinsdag in februari 

onze Algemene ledenvergadering (ALV). 80 leden waren 

aanwezig en er waren 13 afmeldingen. Tijdens de ALV hebben 

we de resultaten besproken van de gehouden enquête. Heel 

positief was dat 101 leden de enquête hadden ingevuld, een 
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mooi resultaat. Een enquête is voor een vereniging een mooi 

middel om te peilen wat er leeft bij de leden. Hierop kan het 

beleid dan worden afgestemd. Leden konden hun interesses 

aangeven over allerlei fiets- en niet–fietsactiviteiten (zowel 

eendaagse- als meerdaagse activiteiten). De meerdaagse 

fietsuitdagingen, zoals de Dolomieten, Vogezen en Alpe d'Huez 

en werden respectievelijk 16, 23 en 27 aangekruist. Een mooi 

aantal om iets voor te organiseren. Leden gaven ook aan dat ze 

graag willen helpen bij het organiseren van zo’n event. Echter 

werd de keuze “voorlopig niet” ook vaak aangekruist. Maar 

gelukkig komt dit ook goed uit, want dit jaar zijn er geen plannen 

om zoiets te organiseren. Het enthousiasme om mee te 

organiseren ontstaat doorgaans wel door er met je fietsmaten 

over te praten. Er zijn ook mogelijkheden om het organiseren uit 

te besteden. Zeker een stuk makkelijker, maar dan heb je niet 

“geheel” de vrije keus waar je gaat fietsen, maar hoe erg is dat. 

Als je het zelf organiseert zijn de kosten iets minder. De 5 dagen 

naar de Mount Ventoux (per vliegtuig) kostte, ter illustratie, 

minder dan 395 Euro, inclusief een gezellige terugkom-avond 

waar de pilskes ook nog gratis waren. We hebben ook gepeild 

of leden trek hadden in een niet-fietsactiviteit, maar buiten de 

Zomer BBQ is daarvoor het enthousiasme niet erg groot. Een 

zomer BBQ gaan we zo insteken dat het voor jong en oud 

gezellig wordt. Waar, hoe en wanneer volgt later.   

De contributie kunnen we voor het 6e jaar op rij gelijk houden. 

Er werd gevraagd over de (goede) financiële gesteldheid van 

TWC. Ik zou zeggen: “niks mis mee, toch?” We hebben de 

laatste jaren een aantal eenmalige investeringen gedaan, o.a. 

aan een fietsaanhanger (recent, op eigen initiatief, mooi 

aangepast door Marc Kersten, zodat de fietsen beter geplaatst 

kunnen worden); een fietsenstalling die we inzetten bij  
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 3 evenementen; een bijdrage aan het bikepark. Kortom, we 

doen weloverwogen investeringen. De financiële situatie van 

TWC is gezond en veel verenigingen zouden willen dat ze 

gelijke cijfers konden laten zien.  

De leden stemden ermee in dat we een aanpassing gaan doen 

in het huishoudelijk regelement (HR). In het huidige HR kennen 

we leden en donateurs. Er staat in dat we alleen leden huldigen 

die 25/40 jaar of langer lid zijn. Het bestuur vindt dat donateurs 

net zo goed lid zijn. Dat zijn bij onze clubleden die opgezegd 

hebben omdat ze niet meer actief fietsen en ons toch nog willen 

blijven steunen. Vanaf heden noemen we deze leden voortaan 

steunleden. We gaan dit aanpassen in het HR. Op de 

ledenvergadering werd nog even stilgestaan bij het feit dat wij 

voor elk lid ruim € 35 afdragen aan de NTFU. Bij deze de tip dat 

leden die niet meer actief fietsen hun lidmaatschap kunnen 

aanpassen van lid naar steunlid. Je betaalt dan slechts 15 Euro 

contributie. Je bent dan uiteraard niet meer verzekerd voor al je 

fietsen! 

Fietsen voor het goede doel is mooi en geeft je ook een goed 

gevoel. Zo worden er jaarlijks veel evenementen georganiseerd 

voor bekende goede doelen. TWC fietst ook elk jaar voor een 

goed doel. Het goede doel zit gekoppeld aan de THM 

Zomerclassic. We fietsen deze tocht ter ere aan onze oprichter 

Thieu Hoefnagels. De eerste jaren hebben we de opbrengst 

i.o.m. de familie Hoefnagels aan de kankerstichting 

geschonken. Later kwam het idee om het aan een kleiner en 

lokaal doel te schenken. I.o.m de Familie Hoefnagels mocht 

TWC het goede doel zelf bepalen. De laatste 3 jaar hebben we 

gekozen voor de Zonnebloem, afdeling Asten. Voor dit jaar 

hebben we een ander goed doel voor ogen: Ons eigen lid John 
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Kopp was tot 3 jaar terug een erg actief fietsend lid, maar John 

kreeg helaas een oogaandoening en daardoor een heel slecht 

gezichtsvermogen (minder dan 8%). Binnen het bestuur hebben 

we dit uitvoerig besproken en kwamen we tot de conclusie dat 

dit wel een heel bijzonder doel is. Er zijn meerdere leden die 

door blessures niet meer kunnen fietsen, maar zij kunnen zich 

nog vrij bewegen en gaan en staan waar ze willen. In het geval 

van John is dit compleet anders. Hij is altijd afhankelijk van 

anderen, om naar buiten te gaan heeft hij hulp nodig. Zonder 

hulp bevindt John zich in een sociaal isolement. Dit was voor het 

bestuur de grootste motivatie om voor hem iets te organiseren. 

De opbrengst van de THM Zomer Classic en de Plus 

sponsoractie wordt geschonken als bijdrage voor de aankoop 

van een racetandemfiets. Er moest aan 2 voorwaarden worden 

voldaan. 1) er moet een vaste begeleider zijn die meefietst en 

2) John schaft de tandem aan. Zodoende konden we het idee 

inbrengen tijdens de ledenvergadering. De vergadering stemde 

in met het voorstel. Fer van de Zanden is bereid om de vaste 

begeleider te worden en de tandem wordt door John gekocht. 

Deze financiële ondersteuning zal een stukje bijdragen in de 

kosten. Wij zijn blij als John straks weer kan deelnemen aan de 

zondagochtend tochten. Fantastisch toch als je als club zoiets 

kunt doen voor een van je leden! Als de THM gehouden wordt, 

hopen we op een mooie opkomst en mocht het regenen dan 

gaan we dit keer toch.  

Tijdens de ledenvergadering werd door de commissieleden van 

de familiedag de zorg uitgesproken dat de opkomst bij de 

familie-activiteit al jaren terugloopt en gewoon te klein is. Tijdens 

de vergadering werd er even gepeild hoeveel interesse er voor 

de familie-activiteit nog was, die bleek helaas niet groot. Heel 

erg jammer, maar als de interesse er voor een activiteit niet 
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meer is, dan moet je het besluit nemen om ermee te stoppen. 

Mocht iemand ideeën hebben voor een nieuw jasje, schroom je 

dan niet om contact op te nemen met het bestuur of de 

commissie. De commissie gaat zich beraden of ze met de 

activiteit doorgaan in de huidige opzet. 

Tijdens de ledenvergadering is het gelukt om een aantal 

commissieleden toe te voegen, daar zijn we super blij mee. We 

hebben versterking gekregen bij zowel de THM Zomer Classic 

als bij de organisatie van de clubkampioenschappen. Weet dat 

jullie altijd kunnen rekenen op de hulp van vrijwilligers. Het is 

niet nodig om 10 of 20 jaar in een commissie plaats te nemen. 

Als je een paar jaar actief bent geweest is het weer tijd voor een 

ander. Een aantal weken/maanden voorafgaand aan de 

ledenvergadering zijn er ook al een aantal vrijwilligers 

toegetreden tot de commissies. We verwelkomen Josef van 

Bussel bij de veldtoertocht, Hans van de Eerenbeemt 

(Schoolstraat) en Leo Kersten bij de Klaver, Harrie van Heugten 

(Van Berkelstraat) en Karel Loomans bij de THM Zomer classic, 

Harrie van Heugten (Heesakkerweg) bij de kampioenschappen. 

We sloten de ledenvergadering af met gastspreker Sjoerd van 

Poppel die ons mee nam bij zijn passie “oude fietsen”. Hij gaf 

mooie vergelijkingen van hoe er vroeger gekoerst werd in het 

profcircuit ten opzichte van nu. De Tour de France van 1920 en 

die van het afgelopen jaar werden met elkaar vergeleken. Er 

waren geen fietsploegen. Fietsers waren in die tijd compleet op 

zichzelf aan gewezen en ieder fietste voor zich. Zo gebeurde het 

wel eens dat in een drieweekse koers de laatste deelnemer 1 

hele week later finishte. Wij kijken jaarlijks met bewondering 

naar de Tour de France, hoe zwaar deze wel niet is. De Tour de 

France was toen nog veel zwaarder dan nu, en etappes van 
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meer dan 400-500 km waren geen uitzondering. Met een 

gemiddelde lengte van zo’n 360km per etappe. Er is wel een 

groot verschil in gemiddelde snelheid tussen de tour van toen 

en nu. Er waren geen mecaniciens, de fietser moest alles zelf 

doen. Fietsers hadden banden en gereedschap zelf bij. Sjoerd 

had een fiets bij zich waarop 100 jaar geleden gefietst werd. 

Deze had 2 versnellingen. Het achterwiel had aan beide zijdes 

één tandwiel. Kwam er een klim aan dan werd het achterwiel 

gedemonteerd en omgekeerd. Dan kon je de berg op met een 

ander verzet, waarna door de fietser zelf het wiel weer moest 

omkeren. Een mooi verhaal en veel leden hadden bewondering 

voor de antieke fiets die Sjoerd in Italië gekocht had voor 800 

Euro. Het ding woog maar liefst 18 km. “is het toch nog leuk, 

zo’n ALV” 

Tot slot, wil ik toch nog maar eens benadrukken dat we een 

fantastische club zijn met veel actieve vrijwilligers en deze willen 

we eens in de 3 jaar bedanken en in het zonnetje zetten. Op 3 

april houden we een vrijwilligers bedankavond voor alle 

commissieleden en vrijwilligers. Er is de mogelijkheid om 

ervaringen uit te wisselen en kort wat aandachtspunten te 

bespreken door het bestuur. Maar het is vooral een gezellige 

avond voor iedereen die TWC een warm hart toedraagt. Onder 

het genot van een hapje en een drankje maken we er een 

gezellige avond van, zie meer hierover in deze Tube. 

Zo dat was het dan weer. Ik beloof jullie dat ik volgende keer 

een wat minder lang stuk zal schrijven.  

Jos Moors 
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2020 T.W.C. activiteit Startplaats 

1-mrt Start wegseizoen   

24-mrt Start dinsdagavond tochten(dames)   

25-mrt Start woensdagavond tochten   

5-apr Officiële opening wegseizoen   

10-apr Goede Vrijdag tocht   

19-apr Klaver van Brabant Café van Hoek 

8-9-10-mei ATB weekend  

17-mei Kampioenschap wegrenners  

7-jun THM Zomerclassic Café van Hoek 

28-29-30 juli Fiets3daagse Café van Hoek 

7-8-9 aug Papendal weekend wegrenners   

21-22-23 aug Fietsweekend heren (toerfiets)   

5-sep A.S.A. Light   

15-sep Sluitingsrit di-avondtochten (dames)   

16-sep Sluitingsrit woensdagavond tochten   

24-okt Van Stekelenburg Ass. Night Bike Manege Heijligers 

25-okt Sluitingsrit alle groepen Café van Hoek 

1-nov Kampioenschap ATB Café van Hoek 

14-nov Feestavond Café van Hoek 

2021     

10-jan Luke van Leeuwen Veldtoertocht Voetbalver. NWC 

2-feb Jaarvergadering Café van Hoek 
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Nieuwe Leden, 

1.Sjors de Jong 

   Albert van Cuijckstraat 83 

   5721 JN Asten 

2.Stef Zwitser 

   Prins Bernhardstraat 12B 

   5721GC Asten 

3.Antwan Sprengers 

   Spaarne 62 

   5711 LB Someren 

Wij heten onze nieuwe leden welkom en wensen hen heel veel 

plezier bij ONS TWC 
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Notulen Algemene ledenvergadering 4 februari 2020. 
 
Aanvang vergadering 20:00 uur. 
Locatie: zaal Jan van Hoek 
Aanwezig: 80 leden, waarvan 5 bestuursleden 
afwezig met kennisgeving: 13 leden, te weten: Jos Verheijen, José 
van Hoek, Harrie Geboers, Maria Geboers, Erik Gerritsen, Rudy 
Jansen, Jan Meulendijks, Talitha Peters, Peter Driessen, John Kopp, 
Luus Joosten, Marco Buijs en Toon Sauvé. 
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Jos Moors opende om 20:10 uur de algemene 
ledenvergadering (jaarvergadering) met iedereen welkom te heten. Hij 
vond het fijn dat er weer zoveel leden aanwezig waren. Speciaal voor 
de nieuwe leden stelde hij de bestuursleden met hun taken aan de 
vergadering voor. Als gastspreker was Sjoerd van Poppel uitgenodigd 
om na de vergadering iets te vertellen over fietsen. 
 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
De secretaris vertelde dat er een ingekomen bericht was van Jos 
Verheijen en de vragen c.q. opmerkingen in de loop van de 
vergadering behandeld zouden worden. Dertien leden hadden zich 
afgemeld voor de vergadering. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 5 
februari 2019 
Deze notulen waren opgenomen in Den Tube van februari 2019. Er 
waren geen tekstuele opmerkingen en geen op- of aanmerkingen 
naar aanleiding van het verslag.  
Met dank aan de secretaris. 
 
4. Algemene mededelingen van het bestuur 
Door de voorzitter werden de volgende onderwerpen besproken: 

- De PLUS-actie is weer gestart; 
- Als een lid zich afmeldt en aansluitend donateur wordt telt het 

lidmaatschap voor TWC door. Dit gebeurde al, maar was nog 
nergens vastgelegd. De vergadering ging hiermee akkoord en 
dit besluit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement; 
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- Afgelopen jaar financiële bijdragen geleverd aan het Bike 
Park, de nieuwe fietsenstalling en de een- en meerdaagse 
activiteiten; 

- Er komt een avond voor commissieleden en vrijwilligers op 
vrijdagavond 3 april aanstaande. Iedereen die zich vrijwilliger 
voelt is welkom; 

- De enquête is door 106 leden ingevuld en wordt onder 
agendapunt 13 toegelicht; 

- Vanaf april wordt Den Tube digitaal verstuurd. In Den Tube 
van februari wordt dit aangekondigd. Iedereen die toch de 
papieren versie wil ontvangen dient dat te melden aan de 
secretaris; 

- De opbrengst van de THM Zomerclassic gaat elk jaar naar een 
goed doel. De afgelopen 3 jaar naar De Zonnebloem afdeling 
Asten. Het bestuur wil dit jaar de opbrengst van de THM 
Zomerclassic en van de PLUS-actie besteden aan een 
bijdrage voor een nieuwe tandem voor John Kopp. John was 
een trouwe fietser bij TWC, maar door een oogaandoening is 
hij bijna blind geworden. Toch wil hij graag fietsen, maar een 
racetandem kost circa € 6.000,00. Hij heeft een vaste 
fietsmaat nodig en heeft die gevonden in de persoon van Fer 
vd Zanden. De vergadering gaat akkoord met het voorstel. De 
voorwaarde is dat John ook daadwerkelijk de fiets koopt; 

- Alle GPX-routes zijn door John Welten aangepast. Hij wordt 
hiervoor bedankt. 

 
5. Jaarverslag van de secretaris 
Het jaarverslag is tegelijk met de agenda bij de leden bezorgd. 
Secretaris Lau Joosten gaf een nadere uitleg. Het jaarverslag is een 
korte samenvatting van alle activiteiten van het afgelopen jaar. 

- Als eerste ging hij in op de opmerkingen van Jos Verheijen. 
Jos vond de betiteling “Asten-Swalmen-Asten” niet juist. Dat 
moet volgens hem “ASA-light” zijn. De optelling bij het 
ledenaantal met donateurs klopt volgens Jos niet. De 
secretaris legt uit dat dit inderdaad zo is; 1 lid verschil. Ook is 
het zo dat het aantal donateurs niet klopt en dat het bestuur 
bezig is om een nieuw overzicht op te stellen. Verder merkt 
Jos op dat bij de commissie Goede Vrijdag tocht alleen zijn 
naam staat. Volgens hem zou Bert Damen er ook bij moeten 
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staan, omdat die meehelpt. De secretaris antwoordt hierop dat 
Bert zich kan aanmelden voor de commissie. Hierop meldde 
Bert zich direct aan; 

- De secretaris verontschuldigde zich dat in het jaarverslag de 
familieactiviteit niet is vermeld. Ria Jacobs, Martien 
Vervoordeldonk en Hans van de Burg hebben erg hun best 
gedaan om de activiteit te organiseren en leden te 
interesseren. Een groep van 27 personen hebben 
deelgenomen aan het interessante en leuke evenement; 

- Ook blijkt dat het verslag van het Eupen weekend niet in het 
jaarverslag staat. Ook hiervoor excuses van de secretaris. Hij 
heeft het jaaroverzicht opgesteld met het jaarprogramma 2019 
ernaast en daar stonden beide evenementen niet op. 

De voorzitter bedankte de secretaris voor het jaarverslag. 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester 
Het financieel verslag lag voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. Penningmeester Armand Coppieters gaf een toelichting op de 
eindbalans en exploitatierekening 2019. 
Op de eindbalans staat een bedrag van € 41.017,81 hetgeen inhoudt 
dat we € 3.879,22 hebben ingeteerd. Er is geïnvesteerd in een nieuwe 
fietsenstalling en een nieuwe laptop. Verdere extra uitgaven zijn een 
driejarige attentie voor de sponsoren en de vergoeding voor Peter 
Winnen, welke niet in de begroting zaten. De veldtoertocht en de 
Crazy Bike Ride hadden een tegenvallende opbrengst en de 
opbrengst voor de Night Bike viel mee. Govert Vossen had kritiek over 
het hoge eigen vermogen en vroeg het bestuur hoe het denkt daar 
mee om te gaan. De penningmeester en de voorzitter maakten 
duidelijk dat TWC wel degelijk geld uitgeeft en niet zit te potten. We 
hebben nu € 2.000,00 uitgetrokken voor de vrijwilligersavond en voor 
activiteiten geven we een bijdrage. Adrie Geerts ondersteunde de 
penningmeester door aanvullende uitleg te geven. 
De voorzitter bedankte de penningmeester voor zijn werk en 
toelichting. 
 
7. verslag van de kascontrole en benoeming van de nieuwe 
kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit José van Hoek en Harrie 
Geboers, heeft de kascontrole uitgevoerd bij de penningmeester. 
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Namens de commissie heeft Harrie Geboers per email verslag 
gedaan en de vergadering geadviseerd om het bestuur décharge te 
verlenen. Beide zijn afwezig in de jaarvergadering. Onder applaus van 
de leden werd de penningmeester en het bestuur décharge verleend. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Harrie Geboers en Jos 
Verheijen. Nieuwe reserve is Toon Meeuws. 
 
8. Begroting 2020 en vaststellen contributie 2021 
De contributie blijft voorlopig € 46,00 per jaar.  
In de begroting is rekening gehouden met de uitgaven voor activiteiten 
(€ 1.250,00), feestavond (€1.500,00) en de vrijwilligersavond 
(€2.000,00). 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Aftredend in het bestuur en herkiesbaar was Armand Coppieters. 
Armand werd met algemene stemmen herkozen als bestuurslid en 
penningmeester. 
 
10. Huldiging jubilarissen 
De voorzitter ging over tot de huldiging van de volgende jubilarissen:  

- Remi van Dooren: 25 jaar lid en altijd present op 
zondagochtend. Lid geworden via broer Theo en kameraad 
Hans van Otterdijk; 

- Harrie Geboers: 25 jaar lid; helaas niet aanwezig. Heeft 
jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur en van de 
commissie Klaver van Brabant; 

- Albert de Jong: 25 jaar lid en al een tijd actief bestuurslid. Zit 
in de commissie veldtoertocht, organiseert de 
clubkampioenschappen en onderhoudt mede de ATB- en 
wandelroutes; 

- Francé Welten: 40 jaar lid. Heeft onder andere meer dan 25 
jaar lang de inschrijvingen gedaan bij de fiets3daagse; 

- Will van de Velden: 40 jaar lid. Was 16 jaar redactielid van Den 
Tube, heeft de damesgroep opgestart en was secretaris van 
de feestcommissie. Heeft ook 25 jaar lang de inschrijvingen 
gedaan bij de fiets3daagse; 

- Lies Berkers: 40 jaar lid. Was 18 jaar redactielid van Den Tube 
en is lid van verdienste. Heeft ook 25 jaar lang de 
inschrijvingen gedaan bij de fiets3daagse; 
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- Pieter Aarts: 40 jaar lid. Pieter is een echte clubman en heeft 
een grote betrokkenheid bij TWC. Hij heeft jarenlang veel werk 
verzet bij de veldtoertocht. In het verleden was hij vaste 
deelnemer van de clubritten. 

- Francé Welten, Will van de Velden en Lies Berkers zijn tegelijk 
lid geworden van TWC Asten op 16 juni 1979. 

Alle jubilarissen werden door de voorzitter toegesproken en in de 
bloemetjes gezet. 

 
11. Veluwe-weekend 
Harrie van Heugten gaf uitleg over het Veluwe-weekend, dat hij 
organiseert. Dat vindt plaats op 7, 8 en 9 augustus 2020 met 2 
overnachtingen in hotel Papendal in Arnhem. Vertrek op vrijdag in een 
tempo dat elke deelnemer aankan over een route van circa 120 km. 
Op zaterdag wordt zowel voor als na de middag een route van 60 km 
gereden gefietst. Op zondag een route over 130 km. De kosten zijn € 
130,00 voor het hotel inclusief ontbijt. Lunch en diner vindt elders 
plaats. De TWC-bus rijdt ook mee. Het programma komt op de 
website te staan. Aanmelden via info@twcasten.nl; er is een 
maximum aantal deelnemers. 
De voorzitter bedankte Harrie voor de uitleg. 
 
12. Pauze 
In de pauze was er gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 
 
13. Resultaten enquête 
De voorzitter gaf een uitleg over de uitslag van de enquête, die 
onlangs is gehouden onder de leden; 106 leden hebben de enquête 
ingevuld. Hij nam de antwoorden op de vragen, welke op het scherm 
waren geprojecteerd, stap voor stap door.  
Enkele resultaten uit de enquête zijn: 

- 77,2 % vindt de tijden dat er wordt gefietst prima; 
- Hoewel 69,3 % vindt dat de invulling van de feestavond goed 

is, gaf maar 21,8 % aan jaarlijks op de feestavond te komen 
en 31,7 % bij gelegenheid; 

- De meerderheid vindt dat TWC een meerdaagse activiteit kan 
organiseren zoals Alpe d’Huez, Mallorca, Dolomieten en 
Vogezen.  

mailto:info@twcasten.nl
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- 68 leden vinden dat een meerdaagse activiteit 3 tot 7 dagen 
mag duren. Een grote groep is voor eigen vervoer en fietsen 
vanuit Asten; 

- En 68 % vindt dat de partner niet mee moet. (Wie zijn/haar 
partner liefheeft laat haar/hem thuis); 

- 45,5 % is bereid zich als vrijwilliger in te zetten en 7,9 % als 
commissielid. Voor een bestuursfunctie zijn 6 leden wel in; 

- Liefst 77,2 % geeft aan dat ze Den Tube digitaal wil ontvangen. 
De voorzitter bedankte alle leden die de enquête hebben ingevuld. Hij 
haalde ook aan dat het goed voor de vereniging zou zijn om te 
rouleren in de commissies. 
 
14. Samenstelling commissies / werkgroepen; mutaties 
De voorzitter vroeg de leden om zich aan te melden voor enkele 
commissies, waar mutaties waren. Hij riep leden op om plaats te 
nemen in een commissie voor 2 à 3 jaar. Een commissie organiseert 
eens per jaar een activiteit met behulp van veel vrijwilligers. Het is een 
sociale aangelegenheid. Een commissie maakt gebruik van een 
draaiboek, waarin staat wat er gedaan moet worden. Voor de 
commissie THM Zomerclassic was dringend aanvulling nodig en ook 
voor de organisatie van de clubkampioenschappen, wat tot nu toe 
alleen door Albert de Jong werd gedaan. De voorzitter drong erg aan 
om deze mutaties ingevuld te krijgen. Voor de THM Zomerclassic 
meldden zich Karel Loomans en Harry van Heugten (Peter van 
Berkelstraat). Voor de clubkampioenschappen meldde zich Harrie van 
Heugten (Heesakkerweg). 
 
15. Jaarprogramma 2020 
De voorzitter nam het jaarprogramma 2020 door. Dit is ook terug te 
vinden op de website. De voorzitter vermeldde dat de Crazy Bike Ride 
dit jaar niet doorgaat, omdat dit niet past in het programma van 
manege Heijligers. De commissie beraadt zich nog of deze tocht de 
komende jaren wel wordt georganiseerd. 
 
 
16. Rondvraag 

• Tijdens de rondvraag werd door diverse leden ingegaan over 
de familieactiviteit. Martien Vervoordeldonk vertelde dat de 
leden meer geïnteresseerd moeten zijn in deze 
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familieactiviteit. Afgelopen jaar waren er met veel moeite 27 
personen, waarvan 14 TWC-leden. Op deze wijze heeft de 
commissie weinig zin om het nog te organiseren. Louis 
Haazen dacht dat het probleem zat op het einde. Als iedereen 
een aantal biertjes of wijntjes heeft gedronken is misschien de 
5 km huiswaarts fietsen een probleem. Hans van den Burg 
vond dat er veel te weinig belangstelling was voor deze 
activiteit en de commissie gaat zich beraden of ze hiermee 
doorgaat. Op de vraag aan de leden wie er interesse heeft in 
een familieactiviteit gingen er maar weinig handen omhoog. 

• Pieter Aarts zei dat er geen aankondiging stond in het 
Peelbelang voor de veldtoertocht in 2019. De voorzitter 
reageerde dat er wel de nodige informatie was verstuurd naar 
zowel Siris als Peelbelang, maar dat er niets was geplaatst. 
Pieter miste ook een vermelding na de succesvolle 
veldtoertocht van 2020. De voorzitter gaf aan dat er door Siris 
een mooi interview werd gehouden met Arno van Horssen en 
dat er een mooie video-opname is gemaakt. 

• Anja Aarts merkte op dat ze graag meer vrouwen bij TWC wil 
zien en dat werd door diverse leden beaamd. De voorzitter 
deelde haar mening en gaf aan dat hij hier bij Anja op 
terugkomt. 

• De voorzitter zei dat we veel fietsactiviteiten hebben, maar gaf 
aan dat er meer contactmomenten zouden moeten zijn en hij 
zou meer sociale activiteiten willen. Hierdoor krijgen we meer 
binding met elkaar. 

• Martien Vervoordeldonk vroeg nog extra aandacht voor het 
fietsweekend heren. 

 
17. Sluiting 
De algemene ledenvergadering werd door de voorzitter hiermee 
afgesloten om 22:10 uur. Hij bedankte iedereen en verwelkomde 
daarna onze gastspreker van deze avond, Sjoerd van Poppel. 
 
18. Gastspreker Sjoerd van Poppel 
Sjoerd van Poppel stelde zich voor en vertelde dat hij geen familie 
was van Jean-Paul van Poppel. Sjoerd komt uit Oirschot en is 
helemaal gek van oude racefietsen. Zijn vader, die ook aanwezig was, 
reed een oude racefiets naar voren. Sjoerd liet een aantal foto’s zien 
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met oude racefietsen en fietsers en gaf hier uitleg over. Vroeger waren 
de wegen niet zo mooi geasfalteerd als nu en had men veel 
reservebanden bij. Ook hadden de racefietsen vroeger geen 
derailleur. Men had iets slims bedacht om toch 2 verschillende 
versnellingen te kunnen gebruiken. Het achterwiel was aan beide 
zijden voorzien van een tandwiel met een verschillend aantal tanden. 
Als men een andere versnelling nodig had werd het achterwiel eruit 
genomen, het wiel omgedraaid en teruggeplaatst en de ketting er 
weer opgelegd. De meegebrachte oude racefiets had ter plaatse veel 
belangstelling van de leden; hij was door Sjoerd gekocht voor maar 
liefst € 800,00. Volgens hem zijn heel oude racefietsen veel geld 
waard. 
 
Na zijn verhaal werd Sjoerd door onze voorzitter heel hartelijk bedankt 
en in de bloemetjes gezet. 
 
Voor verslag: Lau Joosten, secretaris 
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Jubilarissen gehuldigd. 

Dit jaar hadden we maar liefst 7 jubilarissen; 3 van 25 jaar en 4 

van 40 jaar. We blikken even terug in de tijd hoe ze zich 

verdienstelijk gemaakt hebben voor TWC. 

De 3 jubilarissen die 25 jaar lid zijn: 

  

Remi van Doorn: 

Vaste deelnemer van de zondagmorgen en dinsdagmiddag 

tochten. Remi komt uit Vlierden en lid geworden via vriend Hans 

van Otterdijk en ook broer Theo was al een aantal jaar lid. Remi 

is een trouw lid en altijd van de partij.  

Harrie Geboers: 

Harrie was 10 jaar een bestuurslid, waarvan ruim 5 jaar als 

penningmeester. 22 jaren medeorganisator van de Klaver van 

Brabant, 6 jaar lang redactielid Den Tube. Harrie verzorgde 

lange tijd de tijdregistratie bij de kampioenschappen. 7 jaar 

medeorganisator van de 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. Hiervoor hebben we Harrie in 2015 benoemd tot Lid 

van verdienste. 

Albert de Jong: 

Sinds 2005 een zeer actief bestuurslid. Altijd enthousiast om te 
helpen. De laatste jaren is Albert de grote kartrekker van de 
kampioenschappen, bij zowel de wegfietsers als de 
mountainbikers. Al velen jaren actief in de 
veldtoertochtcommissie en de THM Zomerclassic. Albert helpt 
ook mee met het samenstellen van de fietskalender voor de 
wegfietsers. Er gaan geruchten dat hij pas wil stoppen met het 
bestuur als hij 80 jaar is.  
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De 4 Jubilarissen die 40 jaar lid zijn: 

Francé Welten: 

Francé is meer dan 25 jaar actief geweest bij de inschrijving 

van de Fiets-3-Daagse.Verschillende keren geholpen op de 

rustplaatsen bij de veldtoertochten in januari en verschillende 

jaren meegeholpen bij de inschrijving van de Klaver. 

Will v. d. Velden: 

16 jaar actief geweest in de redactie van Den Tube. Ze heeft 

de damesafdeling van TWC mee opgestart. Secretaris 

geweest van de feestcommissie 25 jaar TWC. Diverse jaren 

meegeholpen bij de inschrijving van zowel de fiets-3daagse als 

in de beginjaren van de veldtoertocht. 

Lies Berkers: 

Lies is 18 jaar redactielid geweest van den Tube. Ca. 25 jaar 

geholpen op de rustplaatsen van de Fiets-3-Daagse. 

Verschillende jaren, samen met Jan, de persberichten voor de 

Fiets-3-Daagse en TWC verzorgd. Bij de afdeling dames 

fietsroutes gemaakt, de fietskalender gemaakt voor het hele 

jaar en de ‘langzame’ groep begeleid. Lies is hiervoor 

benoemd tot Lid van verdiensten in 2005. 

Pieter Aarts: 

Pieter is ook een echte clubman en zijn betrokkenheid is groot. 

Jarenlang heeft hij het opbouwen en inrichten van de 

rustplaats bij de fiets-3-daagse verzorgd. Jarenlang een vaste 

kracht bij de veldtoertocht. Pieter regelde alles bij de start- en 

rustplaats. Ook enkele jaren actief bij de rustplaats tijdens de 

THM Zomer classic. Hij was altijd present bij de zondagmorgen 

en dinsdagmiddag tochten. De laatste jaren kampt Pieter 

helaas met blessures, maar nog altijd betrokken en vrijwilliger. 



  
 

 

22 

Den Tube 

Harrie Geboers kon helaas niet aanwezig zijn. Alle anderen 

kregen de felicitaties van de voorzitter en bloemen uitgereikt. 

 

 

Op de foto van links naar rechts de jubilarissen: Lies Berkers 40 

jaar, Will van de Velden 40 jaar, Remi van Doorn 25 jaar, Francé 

Welten 40 jaar, Pieter Aarts 40 jaar en Albert de Jong 25 jaar.  

 

 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd! 
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Kleding bestellen, 

Elk half jaar bestelt TWC-kleding bij Bioracer. Het is weer zover 

dus degenen die voor de komende zomerkleding nodig hebben 

kunnen dit nu bij Ria de Jong melden. Als je al weet dat je voor 

de volgende winter een winterjack wilt hebben dan kun je dat nu 

ook al bestellen. Sommige fietsers weten het niet maar we 

hebben op ons kledingadres op voorraad: zwarte en witte TWC-

sokken, beenstukken, armstukken, blauwe en zwarte 

(fiets)handschoenen en overschoenen. Tot 10 maart kun je je 

bestelling doorgeven aan Ria de Jong:  

1/ via mail: kleding@twcasten.nl 

2/ met bestelformulier via hetzelfde e-mailadres 

3/ telefonisch: 0639809258 
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Klaver van Brabant 

Ook in 2020 staat de “Klaver van Brabant” op de derde zondag 
in april gepland. 
 
Daarom zorgen TWC Asten en WTC Zijtaart er samen voor dat 
op zondag 19 april 2020 weer prachtige en vernieuwde routes 
door de Peel, de Meierij, het Dommeldal en het Aa-dal uitgepijld 
zijn. 
 
De afstanden zijn zoals gebruikelijk 60- 80-100 en 120 km. 
In de route van de 60 km is geen officiële controleplaats 
ingericht, dus voor een kop koffie o.i.d. moet men zelf op zoek 
naar een geschikte gelegenheid. 
 
De vertrektijd voor de zondagse tocht van TWC is 8.00 uur. 
In verband met het inschrijven is het wenselijk om op tijd 
aanwezig te zijn. Vergeet je NTFU toerfietskaart niet. 
De inschrijfkosten bedragen €3,00 voor de 60 en 80 km en €4,00 
voor de 100 en 120 km. Niet NTFU leden betalen €1,00 extra. 
Namens de organisatie wensen we iedereen een leuke en 
gezellige tocht toe. 
 
Tot zondag 19 april a.s. 
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TWC koersen/routes wielerseizoen 2020 

 

Alle TWC koersen/routes voor de wegrenners zijn aangepast 

voor het wielerseizoen 2020. Dit houdt in dat alle TWC 

koersen/routes op jullie navigatie apparaten niet meer up-to-

date zijn. 

De belangrijkste aanpassingen aan de TWC koersen/routes 

zijn: 

• Omlegging om grote dorpskernen (Bakel, Weert, Leende, 
Deurne, etc) 

• Gevaarlijke oversteken zijn er zoveel mogelijk uitgehaald 

• Omleiding voor zandpaden op de routes 

• Alle TWC koersen/routes zijn nu ook als GPX-bestand 
beschikbaar 

 
Alle aangepaste en nieuwe TWC koersen/routes staan op de 

TWC-website onder menu ‘Routes/Routes Racefiets’. Er is een 

ZIP-bestand beschikbaar waar alle GPX-bestanden in zitten. 

Indien men dit ZIP-bestand wil ontvangen graag een email 

sturen naar routes@twcasten.nl. Dit email adres kan ook 

gebruikt worden voor vragen en/of opmerkingen over de routes. 

 

 

 

 

 

mailto:routes@twcasten.nl
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Vervangen van de TWC koersen/routes op je Garmin navigatie 

apparaat: 

1. Verwijder handmatig alle TWC koersen/routes op je 
Garmin apparaat: 

a. Ga naar het overzicht van de koersen op je 
navigatie apparaat (dit is verschillend per type 
Garmin apparaat) 

b. Selecteer het ‘balkjes’ icoon rechtsonder in het 
scherm 

c. Selecteer ‘Wis’ of ‘Verwijder’ uit het menu 
d. Selecteer ‘Wis alles’ of selecteer de individuele 

koersen 
e. Bevestig om deze te verwijderen. 
f. Let op: een Garmin apparaat ondersteund 

maximaal maar 100 koersen.  
2. Koppel je Garmin apparaat aan je computer via de 

USB-kabel. 
3. Selecteer de uitgepakte GPX-bestanden uit het ZIP-

bestand en selecteer ‘Kopieer’ met je muis. 
4. Selecteer de drive letter met de naam Garmin op je 

computer. 
5. Ga naar de folder ‘Garmin/NewFiles’. 
6. Selecteer ‘Plakken’ met je muis om alle GPX-bestanden 

naar de geopende folder te kopiëren en wacht totdat dit 
voltooid is. 

7. Kies uit de Windows taakbalk ‘Hardware veilig 
verwijderen’ en selecteer het Garmin apparaat om deze 
veilig van het Windows besturingssysteem te 
verwijderen. 

8. Je Garmin apparaat start nu opnieuw op. Dit kan nu 
enkele minuten duren omdat het apparaat eerst alle 
nieuwe bestanden moet inlezen. 
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Veldtoertocht 2020 

Op zondag 12 januari stond de jaarlijkse veldtoertocht op het 

programma. Het vertrek was ‘s ochtends vanaf sportpark ’t Root 

en met afstanden van 35, 45 of 55 km was dit voor elk wat wils. 

Mede door de goed uitgepijlde route en doordat enkele leden 

van TWC en MTB Ommel samen de volledig uitgezette rit 

voorgereden hadden, kregen de deelnemers een perfecte route 

voor de kiezen.  

Deze zondagochtend toog ik, samen met een mooie groep 

gelijkwaardig fietsende TWC’ers, naar het sportpark, waar we 

ons inschreven voor een tocht van 45 km.  Het was perfect 

fietsweer, met een perfecte ondergrond, dit dankzij het goede 

weer in de week voorafgaand aan de tocht. We vertrokken 

richting museum, via de Keizersdijk, richting de Schietbaanse 

bossen.  Toen door het Bikepark, aangelegd door enthousiaste 

TWC’ers, waar we door de grote groep enthousiaste 

medefietsers soms in file fietsen. Regelmatig ingehaald door 

jeugdige snelheidsduivels tuften we het viaduct over, richting de 

Oostappense bossen. Verder door het bos achter Kraneven en 

daarna over de Deurneseweg richting Vlierdense bossen. De 

grote groep deelnemers viel wat meer uit elkaar, waardoor het 

filerijden verleden tijd was. Via Baarschot en Molenhuisweg 

kwamen we uit bij de rustplaats bij de Gebroeders Swinkels, 

waar TWC al jaren gastvrij wordt ontvangen. Even de benen 

strekken en genieten van krentenbrood, roggebrood met zult, 

een kop thee en andere lekkernijen. Dit alles keurig verzorgd 

door de vele vrijwilligers. Weer volop energie en met goede 

moed stapten we weer op de fiets om onze tocht te vervolgen. 

Over de door Swinkels in aanleg zijnde natuurbegraafplaats 

koersten wij richting Galgenberg. Dan op naar de Oude Aa, de 
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Astensedreef en via de Leensel naar de Dennendijkse bossen. 

We togen verder via Boortoren, over de Voordeldonk en door de 

Polderse bossen.  Tenslotte vonden we onze weg langs het 

Kasteel, door de Waardjesweg weer richting het sportpark. 

Aangekomen bij NWC werden wij getrakteerd op een lekkere 

kop warme erwtensoep, die er na zo’n tocht natuurlijk goed in 

ging. 

Complimenten aan de organisatie en vele trouwe vrijwilligers. 

Een welverdiende pluim voor deze goed georganiseerde tocht. 

Jullie hebben toch maar weer mooi zo’n 650 sportievelingen een 

prachtige dag bezorgd. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van den Hurk 
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Zondagmorgen 12 januari 2020 

Het is nog goed donker als ik richting de Hazeldonk in Vlierden 

fiets. Omdat het nog vroeg en droog is besluit ik het verharde 

fietspad door de Dennendijkse bossen te nemen, want ik heb 

vandaag geen tijd om zelf een tocht te fietsen. Ben n.l. op weg 

naar de rustplaats van de Astense veldtoertocht bij de gebr. 

Swinkels. Dit doe ik al jaren, heb het nooit bij gehouden hoe lang 

al, dit is wel zo leuk om te doen. Als ik bij Swinkels aankom is 

het nog heel rustig alles zit nog op slot. Even later arriveren 

Nelly, Annette en Willy, wij vieren zijn het vaste team op de 

rustplaats. Nelly en Willy verzorgen de thee, Annette en Harrie 

doen de sportdrank. Het klaarzetten van brood met zult en 

krentenbrood doen we samen maar worden als het druk is ook 

wel eens geholpen door Pieter. Bij ons gaat het heel 

gemoedelijk en lol dat we dan hebben niet te filmen. Maar!!!! 

Rond 10.00 uur wordt het werken geblazen en van 10.30 uur tot 

11.45 uur is het een gekkenhuis om alle deelnemers van drank 

en spijs te voorzien. Bij ons aan de sportdrank was er zelfs even 

paniek. Wij kwamen n.l. een jerrycan + hulp te kort voor het 

bijvullen zodat de tap kon blijven lopen. Maar alles bij elkaar 

hebben we het goed opgelost. En zoals ze in Aaste zeggen; “ 

van un bietje waerrik laeide niks ”. Maar langzaam tegen de 

middag wordt het rustig, de laatste keer waren we ook zowat 

door onze voorraad heen. Dan ruimen we samen op vegen de 

tent schoon en als we weggaan ziet alles er weer uit zoals we 

kwamen. Het was een leuke dag met veel deelnemers. En het 

volgend jaar hebben we meer materiaal en bestaat ons vaste 

team uit 3 dames en 2 heren de service is dan nog beter. 

Groetjes en tot het volgend jaar Harrie J.   
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Start en opening wegseizoen. 

Het winterseizoen is, als het februari-nummer van den Tube bij 

je op de mat valt, alweer bijna ten einde. Dat betekent dat we de 

eerste zondag van maart, en dat is 1 maart, starten met het 

fietsen op de weg. We doen dat weer volgens het schema van 

de nieuwe fietskalender die in deze “den tube” als bijlage is 

toegevoegd. De kalender/tochtenkommissie heeft enkele 

weken geleden het schema gemaakt. Er is rekening gehouden 

met: de afstand die de 5 groepen willen rijden, 1x per maand 

een wat langere afstand (in principe 1e zondag van de maand 

met pauze onderweg, door de groep zelf te bepalen), in het 

begin minder kilometers en vervolgens opbouwend. We wijzen 

er verder nog op dat elke groep de eerste ritten, indien nodig, 

rustiger rijdt als er leden bij zijn die de hele winter niet gefietst 

hebben. Overigens is het verstandig als je conditie, om welke 

reden ook, nog niet in orde is, de eerste rit(ten) met een 

rustigere groep mee te rijden!!! Starten we zoals gezegd op 1 

maart, op zondag 5 april doen we de officiële opening van het 

wegseizoen met koffie en vlaai/gebak bij ons clubhuis van Hoek.  

Namens het bestuur wensen wij alle TWC’ers een fijn, zonnig 

en vooral veilig fietsseizoen toe! 
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Heb je hart voor ouderen? 
 
Martien van Helmond, gewaardeerd ex-lid van TWC en 
jarenlang rondbrenger van Den Tube kwam met het volgende 
verzoek: 
 
In huize Witven en Eegelshoeve in Someren heeft men een 
duofiets en rolstoelfiets staan waarmee iemand die nog echt fit 
is met een van de ouderen kan gaan fietsen. Nou staan die 
fietsen, en daardoor ook de ouderen, daar nog veel te veel stil 
omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn om de ouderen te 
begeleiden. 
 
En omdat onze Core business toch is om te fietsen zou het erg 
leuk zijn als TWC enkele vrijwilligers bereid zou vinden om met 
deze mensen te gaan fietsen. Je kunt je als eenling opgeven en 
afspreken wanneer en hoeveel keer je wilt gaan fietsen. Je kunt 
ook met enkele mensen afspreken om een schema te maken 
waarbij ieder evenveel aan de beurt komt en je niet elke week 
hoeft te gaan. 
 
Er komen, gezien de opkomst op dinsdag en donderdag, steeds 
meer mensen van TWC die niet meer hoeven te werken. Laat 
dit een geweldige ervaring zijn om de ouderen die niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen leuke uurtjes te bezorgen. 
 
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Dayenne van 
Leeuwen (beweegagoog). Zij is te bereiken via 
djm.vanleeuwen@landvanhorne.nl of via 06 28364689.  
 
DOEN HÉ !!!! 
 
 
 
 
 

mailto:djm.vanleeuwen@landvanhorne.nl
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Vrijwilligersavond 
 

Op vrijdagavond 3 april is er een speciale avond voor alle 
commissieleden en vrijwilligers. Deze avond is in zaal Van Hoek 
en begint om 20:00 uur. Deze avond is bedoeld om enerzijds 
informatie vanuit het bestuur over te dragen en vanuit de 
commissies feedback te krijgen. En aansluitend om de 
commissieleden en vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. 
De commissieleden en vrijwilligers zijn de steunpilaren waar de 
vereniging op draait en daarom houden we deze vrijwilligers-
bedankavond. Het wordt een supergezellige informele avond 
met hapjes en drankjes. Alle commissieleden en iedereen die 
zich vrijwilliger voelt is van harte welkom op deze avond. Meldt 
je aan door een email te sturen aan info@twcasten.nl  
 
Het bestuur 
 
 
“Den Tube” digitaal 
 
In de algemene ledenvergadering van 4 februari jongstleden 
deed de voorzitter verslag van de enquête, die door 106 leden 
was ingevuld. Liefst 77,2 procent van deze leden gaf aan dat ze 
Den Tube voortaan alleen digitaal willen ontvangen. Het bestuur 
liep al langer met de gedachte rond om in de toekomst dit 
clubblad alleen digitaal te versturen en is door de uitslag van de 
enquête hierin bevestigd. Daarom is het volgende besloten: 
We gaan het clubblad digitaal versturen. Zij die het clubblad op 
papier willen blijven ontvangen moeten dat zelf doorgeven aan 
het secretariaat door een email te sturen aan info@twcasten.nl. 
Zij krijgen dan steeds de papieren versie bezorgd. 
 
Het bestuur 
 

 

mailto:info@twcasten.nl
mailto:info@twcasten.nl
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Asten, 14 februari 2020 

Aan het bestuur van TWC Asten 

Betreft: beëindiging organisatie Familieactiviteit 

Geacht bestuur, 

Hierbij delen wij u mede dat wij als Commissie Familieactiviteit 

TWC-Asten besloten hebben de organisatie van genoemde 

activiteit te beëindigen.  

Wij verzoeken u om deze voor zondag 14 juni geplande activiteit 

van de activiteitenkalender 2020 te verwijderen.  

Onze beslissing is gebaseerd op onderstaande argumenten: 

1. We hebben helaas vast moeten stellen dat de 

belangstelling onder de leden voor de familieactiviteit 

vooral de laatste 4 jaren sterk is afgenomen; 

2. De inschrijving voor de lustrumactiviteit Met Flair Trappen 

Wij Culinair in 2018 lag zodanig ver beneden het vereiste 

aantal, dat wij noodgedwongen hebben moeten besluiten 

deze activiteit geen doorgang te laten vinden. 

3. In 2019 hebben we de traditionele invulling van de 

familieactiviteit aangepast door de fietstocht te 

onderbreken met een interessante excursie naar de 

waterbuffelboerderij van de Fam. Vlemmix in Asten-

Heusden. Ondanks de tegenvallende belangstelling 

hebben we besloten om deze familieactiviteit toch door te 

laten gaan. Het aantal deelnemers bedroeg - na 
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acquisitie - slechts 27. Van de 19 deelnemers buiten de 

organisatie was nog geen 50% lid van TWC. 

4. We hebben ervaren dat de formule van de familieactiviteit 

voor veel TWC-leden niet (meer) aanslaat. 

5. Om erachter te komen wat de redenen daarvan zijn 

hebben we in Den Tube van augustus 2019 naast het 

verslag van de activiteit een oproep gedaan aan de leden 

om aan ons kenbaar te maken waarom er zo weinig 

belangstelling is. We hebben daarbij enkele schoten voor 

open doel gegeven zoals: 

- Is er te weinig publiciteit? 

- Is de datum ongeschikt? 

- Spreekt het programma en/of de culinaire 

afsluiting niet aan?          

- Zijn de kosten te hoog? 

- Heeft men te veel andere activiteiten in de 

zomermaanden? 

- Is het idee van de familieactiviteit achterhaald?   

 Helaas hebben we op onze oproep geen enkele reactie 

en daarmee geen antwoord op onze vragen gekregen. 

6. Ook tijdens de onlangs op 4 februari jl. gehouden 

jaarvergadering, waar in eerste aanleg wat lacherig over 

de activiteit werd gesproken, is ons uit de - middels 

handopsteken - gepeilde belangstelling gebleken, dat de 

leden in zeer grote meerderheid niet meer op een 



  
 

 

36 

Den Tube 

“evenement” als de jaarlijks terugkerende 

Familieactiviteit zit te wachten.   

          Gelet op het bovenstaande gaan wij er van uit dat u begrip 

kunt opbrengen voor de door ons genomen definitieve 

beslissing. Uiteraard geheel sans rancunes.  

Met vriendelijke groet   

Commissie Familieactiviteit TWC Asten 

Ria Jacobs,  

Martien Vervoordeldonk  

Hans van den Burg     
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