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Dachten we dat we de Corona perikelen achter de rug hadden, zitten 
we opnieuw met strenge maatregelen. 
Wanneer kunnen we ons normale leven weer oppakken?  
Nu maar hopen dat de boosterprik ons weer een beetje terugbrengt 
naar het NORMALE. 
 
Want ook komend jaar is het weer spannend of de diverse activiteiten 
door kunnen gaan. De veldtoertocht in januari gaat in ieder geval door, 
op een Corona veilige manier. Zo wordt er rekening gehouden met 
voldoende afstand en is de inschrijving zodanig aangepast dat dit ook 
veilig kan gebeuren. Dus voor niemand een beletsel om deel te 
nemen. 
 
Verder is het vooral spannend en zal komend jaar veel afhangen van 
de verspreiding van de nieuwe Corona variant Omikron.  
We wachten met spanning de rest van het jaar af.  
 
Ondanks alle onzekerheid heeft het bestuur toch een voorlopig 
jaarprogramma opgesteld en kijkt al vooruit naar het 50-jarig bestaan 
van ons aller TWC in 2023. 
  
Afgelopen tijd zijn er wel enkele activiteiten door kunnen gaan en wel 
de NightBike en de kampioenschappen voor ATB’ers.  
In deze Tube een verslag van de ATB-kampioen van dit jaar, Paul van 
Berkum en 2 verslagen van de NightBike. 
En onze nieuwe voorzitter wil de traditie aanhouden om een stukje in 
Den Tube te plaatsen. 
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En natuurlijk kunnen op het eind van het jaar de Kerst – 
Nieuwjaarswensen niet ontbreken.  
 
Veel leesplezier  
De redactie. 
 

                  
    ---///--- 

Kerst- en nieuwjaarswens 
 

We zeggen december langzaam vaarwel, 
Het nieuwe jaar komt nu snel. 

Eerst nog de Kerstdagen, wat een feest, 
Was corona er maar nooit geweest. 

Want dat virus kon welig tieren, 
Zodat we de feestdagen minder kunnen vieren. 
Nog een paar vellen van de kalender scheuren, 

Dan hebben we weer een nieuw gebeuren. 
Gaat voorbij een erg wisselvallig jaar, 

Corona maakte het allemaal een beetje raar. 
We wensen iedereen een nieuw jaar vol vertier 

En natuurlijk heel veel fietsplezier. 
 

Het bestuur wenst alle leden met familie fijne feestdagen en een 
heel gelukkig en gezond nieuwjaar. 

        



Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie - 
Psychosomatische fysiotherapie - Geriatrie fysiotherapie

Manuele therapie - Manuele lymfedrainage / oedeemtherapie- 
gespecialiseerde longtherapie

Floralaan 22, 5721 CV Asten

T  0493 – 692510

I   www.fysiotherapie-asten.nl

E  fysio@fysiotherapie-asten.nl

ARCO 
Administratiekantoor 
T. 06-511 275 87 

OOK VOOR EEN SPORTBRIL OP STERKTE
LEENBRIL OP AFSPRAAK BESCHIKBAAR

Burg. Wijnenstraat 44  Asten  T. 0493 694232  www.oogwereld.nl

 
                     Emmastraat 16 
   5721 HB Asten    tel. 0493-691696 
                 slagerijvankemenade.nl 

 
 
 
 
  
  Voor lekker en eigengemaakt 

 

       Slagerij 
         van 
           emenade 
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Van de voorzitter 

December 2021 

Oud-voorzitter en huidig redactielid Jos Verheijen attendeerde mij op 

het feit dat het traditie is dat de voorzitter iets schrijft in het clubblad 

Den Tube. En met zulke illustere voorgangers kan ik het me natuurlijk 

niet veroorloven om met deze traditie te breken.  

 

Sinds mijn aantreden heeft er één TWC-evenement plaats gevonden 

en dat was de NightBike.  Ondanks de miezerregen was er toch een 

behoorlijke opkomst voor dit weer fantastisch georganiseerde 

evenement. Mooi om te zien! Helaas heeft één deelnemer zijn 

bovenbeen gebroken, maar zelfs van deze deelnemer kregen we 

complimenten van hoe hij geholpen is door de organisatie en de 

EHBO. Organisatie en alle vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet! 

 

Het volgende evenement van TWC Asten is de ‘Luke van Leeuwen 

veldtoertocht’ op 9 januari 2022. 

Ik heb hem in mijn agenda staan, jullie ook? 

 

Sinds afgelopen oktober hebben we geen feestcommissie meer. Het 

bestuur vindt dit een groot gemis. Wie durft de handschoen op te 

pakken om weer lid te worden van de feestcommissie. Het bestuur 

staat open voor alle ideeën over hoe en waar de feestavond gevierd 

kan worden. 
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Door blessureleed heb ik de afgelopen tijd minder kunnen fietsen dan 

me lief is. Sinds een week ben ik weer voorzichtig begonnen. Met als 

eerste doel om op 9 januari 2022 een beetje terug te zijn op een voor 

mij acceptabel niveau voor de ‘Luke van Leeuwen veldtoertocht’. Ik 

hoop jullie allemaal daar te zien. 

Tot 9 Januari! 
Herman Richters 
Voorzitter TWC Asten    
 
 
 
 
 
 

 

 Onze voorzitter weet hoe het moet!     

 



Hier had uw advertentiekunnen staan !

BAA, uw deskundige sparringpartner in financiële 

administratie, loon administratie, accountancy, 

bedrijfsadvies en belastingzaken
www.baa.nl

Heikamperweg 18, 5725 AZ Asten-Heusden
Tel: 0493 671010 Fax: 0493 671045

Nieuwbouw
Renovatie
Gevelreiniging
Impregneren

Papendonk 24
5721 MJ Asten
Telefoon 0493 - 69 53 03
Fax 0493 - 69 43 01
Mobiel 06 - 25 06 73 98

Tuinstraat 18 - 5721 ZZ Asten - Tel. 0493 - 67 23 24

Kanaaldijk Zuid West 7b 5706 LD Helmond www.vdhurk.nl
T: +31 49 253 66 52 F: +31 49 254 26 13
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NightBike – 30 oktober 2021 

Ik was redelijk vroeg bij de manege omdat ik net daarvoor de pijlen 

gecontroleerd had op het stuk Oostappen, deze pijlen heb ik eerder 

die dag daar opgehangen. Omdat ik zo vroeg al aanwezig was, heb 

ik gevraagd of ik nog ergens mee kon helpen, maar dat was niet nodig. 

Wat me wel opviel is dat het weer langzaam aan het veranderen was. 

De hele dag was het redelijk droog geweest tijdens het uitpijlen en 

controle, maar nu begon het steeds meer te miezeren. 

Langzamerhand begonnen de deelnemers binnen te druppelen. De 

manege was ingericht om de fietsen te stallen en boven in de kantine 

kon men zich inschrijven. 

Een groot aantal mensen stond al ruim vóór 19:00 uur klaar om te 

starten. Om 19:00 uur was het startsein en vertrokken de eerste. 

Ik heb nog even gewacht en tijdens het wachten zag ik dat Siris 

ondertussen ook aan het filmen en interviewen was, en er liep al een 

fotograaf rond die foto’s maakte van de mensen die binnen kwamen 

of vertrokken. 

Ik ben net na 19:00 uur vertrokken en kon via de manege richting 

Oostappen rijden. Het was toen alweer wat harder aan het regenen. 

Tijdens het eerste stuk Oostappen heb ik de hele tijd een volger 

gehad. We konden goed doorrijden omdat ik de route bijna zonder de 

pijlen kon rijden, omdat het al de derde keer was dat ik dat stuk gefietst 

heb. Natuurlijk heb ik onderweg nog eens goed gekeken of de pijlen 

goed zichtbaar waren, gelukkig was dat ook zo.  

Weer uit het bos gekomen begon het nog harder te regenen en bij de 

manege haalde ik een aantal mensen in waarvan één al aangaf te 

willen omdraaien als het nog harder zou gaan regenen.  

Via het fietspad naar het Trimbos Asten. Ook weer een leuk stukje 

fietsen, een aantal bankjes en obstakels ontwijken en van daaruit 
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langs de hockeyvelden naar het 1e “obstakel” namelijk een biljart bij 

Van Esch Biljarts. 

Over het biljart richting Kwekerij Moors, waar we door de kassen 

mochten rijden. Daar was het zo warm en doordat ik nat was van de 

regen, besloeg mijn bril meteen en heb deze in de kas af moeten 

zetten. Na de kas kwamen we op een nieuw stukje, namelijk een 

crossbaan, deze hadden we tijdens het voorrijden van de Nightbike 

“gevonden” en is er besloten om deze in de route mee te nemen. Deze 

crossbaan was wel redelijk zwaar om te rijden en erg modderig van al 

die regen.  

Van daaruit door naar Heusden en door de kom van Heusden naar 

Cogas Climate Control, waar ze een route in het pand hadden 

uitgezet. Mooie route daar, mooi verlicht en een flink aantal mensen 

aanwezig die iedereen aanmoedigde, maar ook waarschuwde voor 

de eventuele gladheid. 

De route ging vervolgens door naar de rustplaats bij B&B de Glundr, 

maar voordat je daar kwam moest je nog flink ploeteren over het natte 

gras langs het water om uiteindelijk tot rust te kunnen komen. 

Het was goed geregeld bij de rustplaats, de fietsen konden gestald 

worden en er was goed gezorgd voor de innerlijke mens, dat vooral 

gericht was op het verkrijgen van nieuwe energie voor de volgende 

helft. En daarbij stond iedereen even uit de regen, wat ook wel fijn 

was. 

Ik kon niet al te lang blijven aangezien ik toch al redelijk nat was en ik 

wilde voorkomen dat ik het echt koud zou gaan krijgen en ben ik weer 

vrij snel vertrokken. De route ging van daaruit richting de visvijver van 

Heusden en hebben we rond de visvijver gereden wat ook best wel 

apart is om te doen in het donker, overdag kun je daar mooi wandelen 

en nu een mooie route met de MTB. 
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Na een stukje fietsen moest iedereen via een dammetje het water 

oversteken en kon de route vervolgd worden richting het kasteel van 

Asten. Op een gegeven moment kwam ik weer bij de crossbaan uit 

waar de ambulance en de brandweer bezig waren met het verzorgen 

van een deelnemer, die helaas was komen te vallen en tijdens zijn val 

zijn been gebroken had. Hopelijk is deze persoon ondertussen weer 

goed hersteld en kan hij het MTB-en weer snel oppakken. 

Bij het kasteel van Asten mochten we door de binnenplaats rijden en 

werden we door de bewoners aangemoedigd. Op het eind van de 

kasteellaan ging de route de weg over het bos in en weer terug richting 

Asten. Via de route in de Polderse bossen langs de basisschool kwam 

ik weer in de bewoonde wereld. Toen we via een zandpad de wijk in 

reden werden we verwelkomd door de buurtbewoners en mocht je 

over een houten brug heen rijden. Ik ben daar nog even gestopt, heb 

daar nog even met een paar mensen gesproken en ben toen weer 

verder gereden richting de brandweerkazerne. 

In en achter de brandweerkazerne was een mooie route aangelegd 

en werd ik ook door veel mensen aangemoedigd. Van daaruit naar 

Berkvens Wooncentrum waar in het pand ook een mooie route was 

aangelegd. Ook daar waren weer veel mensen aanwezig om iedereen 

aan te moedigen. 

Via het park, langs Jan van Hoek over de parkeerplaats van de Lidl 

en Plus naar de molen de Oostenwind waar de route om de molen 

heen ging. Het laatste stuk ging via Bikepark Asten, richting de 

manege. In de manege was nog een mooie route aangelegd en kwam 

ik eindelijk bij de finish. 

Bij de start heb ik een bandje gekregen en door het inleveren van het 

bandje kreeg ik een consumptie in de kantine. Daar heb ik gebruik van 

gemaakt en heb genoten van mijn pilsje. Ik vond dat ik deze wel 

verdiend had.  
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Ik heb nog even in de kantine gestaan en heb nog met wat bekenden 

gesproken en ben, helaas, op tijd moeten vertrekken. Niet omdat het 

niet gezellig was, maar omdat ik nog zeiknat was en dat ik het koud 

begon te krijgen. Ik had ook niks bij me om me droog te maken. 

Al met al was het voor mij een geslaagde NightBike, jammer van het 

weer, maar zeker de moeite waard om te fietsen.  

Hopelijk is het weer volgend jaar beter, dan zullen er 

hoogstwaarschijnlijk nog meer mensen deelnemen. Ik bedank de 

organisatie voor de mooie route en voor de goede zorgen en tot 

volgend jaar! 

Groeten, 

Gertjan van de Ven  

MTB-er TWC Asten 

    ---///--- 
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NightBike 2021 
 
30-12-2021 met het verzetten van de klok, van zomertijd naar 

wintertijd, was het weer tijd voor onze: NIGHTBIKE. 

Enkele maanden van tevoren werd onze commissie weer bij elkaar 

geroepen om, zoals andere jaren, ons draaiboek door te nemen en te 

bespreken of een verandering of aanpassing van de route nodig is. 

Gezien de extra’s laten we deze formule intact voor wat al jaren een 

succes is. 

 
De enige aanpassing die besproken wordt is de verandering 
betreffende de hoofdsponsor. Al jaren was onze hoofdsponsor Frank 
van Stekelenburg Assurantie. Door bedrijfsbeëindiging liep dit ten 
einde. Dit gaf schildersbedrijf Bekx en zonen de kans zich spontaan 
aan te melden. 
 
Verder ging de commissie soepel door het draaiboek heen, zodat het 
geheel weer op scherp stond om de uitdaging aan te gaan en er weer 
een mooi en fantastisch evenement van te maken. 
 
Op zaterdag kwamen de vele vrijwilligers de helpende hand bieden 
om alles op te bouwen en in goede banen te leiden. In de ochtend 
pauzeplaats inrichten, diverse projecten opbouwen en 
bewegwijzeren. De uitpijlers rond het middaguur voorzien van de 
fluorescerende pijlen, zodat die dan op pad konden om de gehele 
route te bewegwijzeren zodat die feilloos gevolgd zou kunnen worden 
in het donker. 
 
Na de puntjes op de ‘i’ gezet te hebben stonden om 6 uur al de eerste 
fietsers te popelen om stipt 7 uur van start te kunnen gaan. Ook dit 
jaar werd weer een bewaakte overdekte fietsenstalling ingericht 
waarna men zich kon inschrijven voor de korte (28) of de langere (40) 
route. 
 
Na de start ging men via de Oostappense bossen, of bij de kortere via 

de Dijkstraat, op weg naar diverse hindernissen die door 

medewerking van diverse bedrijven waren opgebouwd. Richting van 

Esch biljarts – Moors paprika’s – Crossbaantje en Cogas naar de 
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pauzeplaats bij B&B Glundr dat al jarenlang door een vast groepje 

dames uitstekend wordt bemand. 

 

Na de innerlijke mens voorzien te hebben van thee – energydrank – 

repen en bananen kon men de tocht voortzetten richting Visvijver – 

Rondje kasteel – Peelkesakker – Brandweerkazerne – Berkvens 

woninginrichting – Molen en dan werd via ons Bikepark teruggekeerd 

bij manege Heijligers waar wederom de bakken werden bereden om 

moe maar voldaan en met blije gezichten de fiets weer te kunnen 

stallen en onder het genot van een drankje te kunnen verhalen over 

de tocht die ondanks de zware weersomstandigheden toch was 

volbracht. 

 

De vele complimenten zorgden ervoor dat wij als organisatie en 

vrijwilligers terug kunnen terugkijken op een wederom heel geslaagd 

evenement. 

 

Natuurlijk dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet om zeker 

de komende jaren door te gaan met onze NIGHTBIKE. Op naar de 9e 

editie. 

 

Namens een commissielid.  

 



Hier had uw advertentiekunnen staan !

BAA, uw deskundige sparringpartner in financiële 

administratie, loon administratie, accountancy, 

bedrijfsadvies en belastingzaken
www.baa.nl

Heikamperweg 18, 5725 AZ Asten-Heusden
Tel: 0493 671010 Fax: 0493 671045

Nieuwbouw
Renovatie
Gevelreiniging
Impregneren

Papendonk 24
5721 MJ Asten
Telefoon 0493 - 69 53 03
Fax 0493 - 69 43 01
Mobiel 06 - 25 06 73 98

Tuinstraat 18 - 5721 ZZ Asten - Tel. 0493 - 67 23 24

Kanaaldijk Zuid West 7b 5706 LD Helmond www.vdhurk.nl
T: +31 49 253 66 52 F: +31 49 254 26 13
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Kampioenschap MTB 2021 

Tijdens de jaarvergadering werd er aangegeven dat er een minimaal 

aantal deelnemers voor het MTB Kampioenschap moesten zijn 

anders werd deze niet georganiseerd. Snap ik, dus per direct mezelf 

opgegeven. Ik was de eerste zei Lau. Da’s mooi, een soort van 

voorteken dus. 

Zo’n kampioenschap is niet makkelijk, de condities zijn zeer bepalend 

voor een goed resultaat. Op de weg is het eenvoudiger, een beetje 

rekening houden met tegenwind, misschien eens regen, maar dat is 

het dan ook wel. In het bos kan er van alles gebeuren. Er zijn anderen 

in het bos die je ritme verstoren, de ondergrond kan door regenval 

meer weerstand bieden, Je kan ook eenvoudig verkeerd fietsen als je 

geconcentreerd over de singletracks heen jaagt; een foutje is zo 

gemaakt. 

Ik heb al veel kampioenschappen meegedraaid. Stikkes jaloers was 

ik op mijn fietsmaatjes die vol trots gedurende een MTB-weekend een 

shirt dragen met ‘MTB kampioen 2007’. Er zijn er zelfs die twee 

kampioenschappen hebben gewonnen. En dan nog niet eens te 

spreken over een willekeurige wegrenner die bij de eerste keer 

meteen kampioen wordt. Ik gun het eenieder hoor, moge de beste 

winnen. Maar ik wil dat ook en toch kwam ik niet verder dan geregeld 

een tweede plek. 

Maar dit jaar is het anders; ik had me goed voorbereid. Eerdere ritten 

gekeken in de buurt en het gemiddelde bekeken. De bandenspanning 

gecontroleerd, niet te warm gekleed, goed uitgerust, tijdig ontbijt, 

kopje koffie voordat ik vertrok. Ik was één van de laatste bij de 

wedstrijdleiding voor mijn poging.  

Ik had bedacht dat de koersdirecteur de route richting Someren had 

gelegd. Dat is een soort van favoriete richting van hem. Maar dat was 

geenszins waar; we gingen direct naar de Polderse bossen om de 
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vaste route op te pakken. Dat ging super; ik kon het tempo er goed 

inhouden en had geen last van anderen. Daarna op naar de 

Dennedijkse bossen; daar ging het al bijna mis! Niet langs de Legro 

maar via de officiële start van de route even verderop. En waar ik 

normaal gesproken met plezier kijk naar die grote groep MTB-jeugd 

uit Liessel, kon ik ze nu wel wegkijken. Die hielden de zaak op! Dat 

was niet goed voor het ‘moyenne’. Dus op een stuk recht pad vol erop 

en die club voorbij geknald.  

Verder dan, tempo houden en richting Liesselse bossen; even een 

uitstapje via Leensel, en verder. De route oppakken. Even goed 

opletten bij het waterwingebied, daar gaan we van de route af. Een 

soort signatuur van de routebouwer. Oostappen doorfietsen en op 

naar het Bikepark. En dan is het weer opletten want de route ging via 

de trimbaan, richting museum, de Havercamp over suizen en hopla: 

Van Hoek! Afgerond. 

Of ik nog naar de prijsuitreiking kwam vroeg Lau. Ik moest zeker 

komen. Tuurlijk Lau, de soep, broodjes en het potje bier wil ik niet 

missen. Dat is eigenlijk nog het leukste van het kampioenschap: de 

nazit. Lekker buurten, praten over de route, wie er mis is gefietst, 

welke hindernissen men heeft gehad. Supergezellig. En dan het 

moment suprême: de uitslag! Mijn vooraf opgegeven gemiddeld was 

21,3. Mijn afwijking was 23 sec in de eerste helft en 105 in de tweede 

helft. W I N N A A R !! 

Eindelijk behoor ik dan tot het selecte clubje van kampioenen. Het 

applaus deed me goed, de bloemen zijn fantastisch en als kers op de 

taart een kledingbon die ik mag besteden in de webshop van Ria. Ik 

heb al gekeken, maar vond geen shirt met daarop clubkampioen MTB 

2021. Misschien heb ik er overheen gekeken.... Dank voor de 

organisatie en het voorbereiden van de route. Volgend jaar weer, ik 

daag jullie uit om de trui van mijn schouders te fietsen. 

Paul v Berkum 
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 Uitslag ATB-kampioenschap 
   

   
   

 Uitslagen met afwijkingen in sec. Deel 1 Deel 2 Einduitslag 

   18,20km  21,40km  39,60km 

  

Opgegeven 
snelheid 

  Totale 

 Naam km/uur Afwijking afwijking afwijking 

Nr   
   

1 Paul van Berkum 21,30 23 105 128 

2 Stephan Feijen 22,20 66 131 197 

3 Peter Driessen 21,50 143 72 214 

4 Willie van Bussel 19,60 183 44 227 

5 Jan Verhees 20,20 83 167 250 

6 Bert Damen 14,44 191 163 354 

7 Piet Jacobs 24,10 223 182 406 

8 Adri Geerts 18,30 126 314 440 

9 Jozef van Bussel 21,21 411 50 461 

10 Jan Welten 19,60 319 160 479 

11 Harrie van Heugten 19,20 250 244 493 

12 Ruud van Mullekom 19,90 200 363 563 

13 Jimmy Verberne 23,20 200 372 572 

14 Jac Kreemers 21,20 543 99 642 

15 Gerrit Stiphout 18,10 275 379 654 

16 Theo Martens 19,00 303 460 763 

17 John Welten 19,30 356 523 879 

18 Willy Rooijakkers 23,00 699 332 1032 

19 Jan van den Hurk 19,40 306 1252 1558 
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Snertrit 

Ja, Ja, ik weet het. Het heet tegenwoordig sluitingsrit. 

Maar ik ben nog van de oude stempel en vind dat de laatste rit op de 

weg op de laatste zondag van oktober, het winterweer voor de boeg, 

met een kop snert na afloop bij van Hoek de naam snertrit toch het 

beste past bij de afsluiting van het seizoen.  

Maar dat is mijn eigen mening. 

Op zondagmorgen 30 oktober om 8.45 uur was ik op verzoek van 

enkele leden van groep 4 nog een keer naar de Markt gekomen om 

de snertrit te rijden. Het was volgens mij de 2e keer dat ik op 

zondagmorgen met TWC ben gaan fietsen dit jaar, hiervoor mijn 

excuses. 

Hans van de Eerenbeemt was op verzoek 

van Henk van Heugten ook gekomen, maar 

Henk moest door ziekte deze dag helaas 

overslaan. Dus waren we met 4 man van de 

partij, Jan Meulendijks, Remie van Dooren, 

Hans van de Eerenbeemt, en ik.  

We hebben rondje Asten gefietst zoals 

volgens planning was geregeld. 51 km was 

een mooie afstand voor ons, omdat Remie 

nog aan het herstellen is van een vervelende spierblessure.  

In een mooi rustig tempo de rit afgewerkt waren we even voor 11.30 

uur terug bij van Hoek. Al snel kwamen andere groepen binnen en 

werd het gezellig druk in het kleine zaaltje.  

Toen iedereen een plaatsje had gevonden werd de snert opgediend 

(of een andere soep voor diegene die geen snert lusten) die ons goed 

deed smaken.  
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Na de soep nog een consumptie van TWC en gezellig zitten kletsen 

over van alles en nog wat. Tegen 13.00 uur keerde iedereen weer 

huiswaarts met een tevreden gezicht over de snert en het verloop van 

het afgelopen seizoen.  

Laten we hopen dat volgend seizoen niet gebukt gaat onder het 

corona virus en dat we weer gewoon kunnen gaan fietsen. Ik beloof 

volgend seizoen wat meer op de zondagmorgen aanwezig te zijn dan 

dit jaar. Wens ik iedereen nog een fijne Kerst en een gelukkig 2022. 

Martien Vervoordeldonk     

    ---///--- 
 
50-jarig jubileum 
 
Op 9 augustus 2023 bestaat TWC Asten 50 jaar. 

Het bestuur heeft enkele ideeën om dat te vieren. Die ideeën wil het 

bestuur graag bespreken met een nieuw op te richten 

jubileumcommissie. Langs deze weg roept het bestuur leden op om 

zich aan te melden als lid van de jubileumcommissie om samen met 

het bestuur de ideeën vorm te geven en uit te werken. Want zo’n 

jubileumjaar moeten we natuurlijk vieren. Verder roept het bestuur de 

leden op om met goede en uitvoerbare ideeën c.q. suggesties te 

komen. Deze kan men sturen naar info@twcasten.nl  

 
Lau Joosten, secretaris 

 

mailto:info@twcasten.nl


BESTUUR T.W.C. ASTEN IN 2018

Voorzitter: Jos Moors Tel 0493-670050
Secretaris: Lau Joosten Tel 0493-692810
Penningmeester: Armand Coppieters Tel 0651 127587
Commissaris: Albert de Jong Tel 0493-692551
Commissaris: Willie  van Bussel Tel 0493-696018

Voor adressen en verdere contactinformatie: zie www.twc-asten.nl

•  Postelstraat 23  •  5711 EM  Someren  •  Tel. 0493 - 69 38 07

•  www.thijssensport.nl  •  info@thijssensport.nl

Emmastraat 57, 5721 HA  Asten
Telefoon: 0493 691483
info@verstappentweewielers.nl
www.verstappentweewielers.nl



Fysiotherapie - Kinderfysiotherapie - Sportfysiotherapie - 
Psychosomatische fysiotherapie - Geriatrie fysiotherapie

Manuele therapie - Manuele lymfedrainage / oedeemtherapie- 
gespecialiseerde longtherapie

Floralaan 22, 5721 CV Asten

T  0493 – 692510

I   www.fysiotherapie-asten.nl

E  fysio@fysiotherapie-asten.nl

ARCO 
Administratiekantoor 
T. 06-511 275 87 

OOK VOOR EEN SPORTBRIL OP STERKTE
LEENBRIL OP AFSPRAAK BESCHIKBAAR

Burg. Wijnenstraat 44  Asten  T. 0493 694232  www.oogwereld.nl

 
                     Emmastraat 16 
   5721 HB Asten    tel. 0493-691696 
                 slagerijvankemenade.nl 

 
 
 
 
  
  Voor lekker en eigengemaakt 

 

       Slagerij 
         van 
           emenade 
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2022   TWC activiteit 

1-jan Nieuwjaar   

9-jan   Luuk van Leeuwen veldtoertocht 

13-feb Karnavalszondag   

6-mrt   Start wegseizoen 

15-mrt   Jaarvergadering 

22-mrt   Start dinsdagavond tochten(dames) 

23-mrt   Start woensdagavond tochten 

27-mrt   Officiële opening wegseizoen 

15-apr   Goede Vrijdag tocht 

17-apr 1e Paasdag   

27-apr Koningsdag   

5-mei Bevrijdingsdag   

15-mei   Kampioenschap wegrenners 

20-21-22 mei   ATB-weekend 

5-jun 1e Pinksterdag   

12-jun   THM Zomerclassic 

19-jun Vaderdag   

9-10-11 aug Week 32 Fietsdriedaagse 

? aug   Weekend wegrenners 

19-20-21 aug   Weekend Heren(toerfiets) 

3-sep   A.S.A. Light 

13-sep   Sluitingsrit di-avondtochten (dames) 
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14-sep   Sluitingsrit woensdagavond tochten 

29-okt   Schildersbedrijf Bekx Night Bike 

30-okt   Sluitingsrit alle groepen 

6-nov   Kampioenschap ATB 

12-nov   Feestavond 

5-dec St. Nicolaas   

25-dec 1e kerstdag   

31-dec Oudjaarsdag   

      

      

      

2023    TWC activiteit 

1-jan Nieuwjaar   

8-jan   Luuk van Leeuwen veldtoertocht 

6-feb   Jaarvergadering 

 
 

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

Leden mutaties 
 
Nieuw Lid 
Cor van der Heijden  

Hazepad 13 

5721 DC  Asten 

 

Overstap naar donateur 

Anja Fritsen 

Wolfsberg 36 
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De redactie wenst jullie hele fijne 
feestdagen en een heel gelukkig, gezond en 
sportief 2022 .  

    

Laten we hopen dat Corona ons komend jaar geen of 
minder beperkingen gaat opleggen. 

 

P.S. Wilt u zich komend jaar nuttig maken voor TWC, meldt u dan aan 

als redactielid.  


