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We hebben de afgelopen tijd weer het nodige meegemaakt.
Temperaturen van 41 graden waarbij je het liefst in de koelkast zou
kruipen en waar je overdag leeft als een mol. Prachtig fietsweer
tijdens de driedaagse, wat ongetwijfeld zijn invloed had op het
aantal deelnemers. Een geweldig weekend in de Ardennen onder
leiding van Harrie van Heugten, een heel erg leuk weekend van de
heren op de gewone fiets en groep 4 heeft weer een erg leuke
zomertocht gehad welke uitgezet was door Bert Damen.
En misschien ben je ook wel op vakantie geweest naar verre oorden
of in ons prachtige Nederland.
In ieder geval hopen wij dat je hebt genoten van al wat je hebt
gedaan,.
Maar je kunt als volwaardig TWC lid nog veel meer meemaken de
komende maanden zoals ASA Light waarbij die S elk jaar een
verrassing gaat zijn. (Hier mogen ook niet TWC’ers aan deelnemen).
De kampioenschappen van de mountainbikers, waar uiteraard ook
de wegfietsers aan kunnen deelnemen. Dan alweer de
sluitingsritten van het wegseizoen en de Night Bike. En, dan zitten
we al in november, de feestavond. Maar dan is ook de volgende
Tube alweer verschenen en zitten we zwaar in de herfst. We
worden veel te vlug oud, waar blijft de tijd?
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Dus ook de komende tijd kan je volop genieten van al die
activiteiten. Dus DOE MEE!!!
Van de meeste activiteiten van de afgelopen tijd vind je wel een of
meerdere verslagen in deze Den Tube. En de aankondigingen van
de komende activiteiten vind je ook terug.
Veel leesplezier gewenst.

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

Van de Voorzitter
Dag fietsvrienden,
Vanuit een zonnig Frankrijk schijf ik weer mijn bijdrage voor de Tube.
Voorheen was Noord Italië (Luganomeer en het Lago Maggiore) 12
jaar lang steevast onze vakantiebestemming. Maar ook onze meiden
wilden wel eens iets anders en zo kwamen we uit in een regio in het
zuidoosten van Frankrijk, Provence- Alpes-Cote d’Azur in het
departement Haute-Alpes, 2 uurtjes rijden van de Italiaanse grens.
Dus mocht het ons niet bevallen, dan konden we nog snel naar Italië
vluchten.
We zitten op camping Les rives du lac in het plaatsje Veynes, niet
ver van de plaats Gap. Ook dit jaar is het weer een finishplaats van
de Tour de France en daar ben ik natuurlijk wezen kijken. Mogelijk
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was er een kans op een massasprint. Dat zou machtig om te zien
geweest zijn, omdat de aankomst erg smal is en de renners een
grote bocht moesten maken zo een 250 meter voor de finish.
Echter was het slechts een kopgroepje waar de winnaar uit
wegsprong en Bauke Mollema 4e werd.
Onze camping grenst aan een meertje voorzien van een aangelegde
bron van onderuit, dat zorgt voor zuiver stromend water. De camping
ligt ook vlak aan het riviertje de Petit Buëch, die uitmondt in de
Buëch. De bron van de Petit Buëch is het bergmasief de
SuperDévoluy. ’s Winters wordt hier geskied.
Hier vind je enorm mooie natuur. Mocht je hier ooit komen, dan is
het bezoeken van de uitbarsting van de ‘Gillardes’ daar waar de bron
ontspringt, zeer de moeite waard (het wordt ook wel de 2e uitkomst
van Frankrijk genoemd). Het is een mooi schouwspel tussen chaos
van grote brokken steen en water.
Onze camping is luxe te noemen voor Franse begrippen. Daar
waren onze meiden wel blij om. Die waren camping Isolino
(Verbania) gewend. Maar ten opzichte hiervan is dit toch heel
anders, maar prima hoor. Een grote plek van 150m2 t.o.v. Italië
85m2. In het begin was het wel wennen, daar het nu weer meer
primitief kamperen is, waar ik persoonlijk wel van houd, misten de
meiden toch wel even de luxe van de Italiaanse camping. Maar ook
hier waren er voordeeltjes te bekennen: zo was elke douchecabine
van een eigen wasbak en een prima haarföhn voorzien, vooral van
dat laatste zag ikzelf het voordeel niet zo van in.
De camping is energie neutraal en er wordt extra aandacht aan het
milieu geschonken. Enkel de struiken ter afscheiding van de plekken
worden met een irrigatiesysteem met programmeerbare “water
sparende” kleppen besproeid. De rest is dor gras, maar toch heeft
de camping een groen aanzien.
We staan aan een rustig doodlopend straatje. De auto’s mogen niet
bij de tent, maar staan op een overdekte parkeerplaats waarvan de
overkapping enkel is gemaakt van zonnepanelen. Geen auto’s geeft
rust op de camping.
Er kan hier fantastisch worden gefietst en ook worden
gemountainbiked. Op de website van de camping staan veel
mogelijkheden voor activiteiten en te sporten. Ik sprak een paar
fanatieke mountainbikers, die gingen een tocht doen die gekenmerkt
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stond als “moelijk” maar daar kwamen ze wel van terug. Kapot moe
en “verekkes gevaarlijk” zo vertelden ze, dus volgende keer toch
maar de “gemiddeld moeilijk” gekozen.
Vele van onze actief fietsende leden hebben altijd vakantie. Van de
andere ‘jongere’ helft van onze leden -waartoe ik mezelf ook
toereken- genieten de meeste op dit moment ook van een
welverdiende vakantie. Ik zie op Strava dat er door velen van jullie
met regelmaat wordt gefietst, in de omgeving van Asten of op ieders
eigen vakantie bestemming. Zo is de omgeving die ik hierboven
beschrijf ideaal als je van klimmen houdt het leuke/korte en
middellange steile cols, met percentages tussen de 4 en 10% met
een kleine uitschieter naar 14%.
Tijdens de vakantie bedenk ik me, dat ik nog een keer onder de
aandacht wil brengen wat voor club TWC is. Oorspronkelijk lag bij
de oprichting van de club de nadruk op het toerfietsen en zo zijn de
initiatiefnemers destijds ook tot de naam Toeristen Wieler Club
Asten (TWC Asten) gekomen. Een gezellige club waar de nadruk lag
op het toerfietsen. Maar zoals vaak gebeurd, verandert het doel van
een club, partij of vereniging door de tijd wel eens. TWC wil een
fietsclub zijn voor iedereen. Het is een club voor wegwielrenners –
mountainbikers en sinds een aantal jaren ook E-bikers. Voor alle
leeftijden (ongeveer 20+) en de snelheid verschilt ook per groep. De
ene groep wil hard fietsen en minder ver. De andere groep wil een
vrij constant tempo en een langere afstand. Wat het bestuur betreft
is alles mogelijk, als de veiligheid maar in acht wordt genomen. Bij
een groep waar harder wordt gefietst zal er vanzelfsprekend eens
vaker geroepen worden dat het te hard gaat en of het een ‘tandje’
minder kan. Ook dat is niet erg. Maar als de groep gemixt is en de
niveaus liggen verder uit elkaar en we spreken vooraf af dat we
samen fietsen, dan moeten we ons ook houden aan die afspraak.
Het gaat dan ook weer over veiligheid. Ikzelf heb recentelijk
meegemaakt dat er dan gevaarlijke situaties ontstaan. De afstand
was lang en de groep gemixt en de afspraak was duidelijk die
gemaakt was: “Dan maar een keer niet zo hard, is ook niet erg” werd
zelfs opgemerkt en zo zat ik er zelf ook in. Onderweg -er was nog
zeker 50km te gaan- was het tempo voor een enkeling toch weer
niet hard genoeg. Nadat ik van kop ging, ging het tempo omhoog. Er
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moest door een aantal flink gekoerst worden om het tempo bij te
kunnen houden. Op het moment dat ik achterin reed, gingen we
door een flauwe bocht, waar onze groep een geparkeerde auto
moest passeren. Voor sommige lag het tempo duidelijk al te hoog en
zij die voorin reden met sterkere benen hielden een strak tempo aan.
Hierdoor was er op dat moment geen lucht meer om nog te
waarschuwen dat er in de flauwe bocht naar rechtst -tijdens het
passeren van de geparkeerde auto- ook nog een tegenligger aan
kwam, die de achterste in de groep niet konden zien aankomen. Het
ging weer net goed.
Wat ik wil aangeven is: Houd je aan je afspraak die we vooraf
maken. Hoe erg is het als het een keer minder hard gaat?
Maar even terug bij het onderwerp – Wat voor club willen we zijn?
De club is voor iedereen! Iedereen zoekt iets anders bij TWC.
Voorop staat: Iedereen wil het gezellig hebben. We hebben leden
vanaf de 20 tot over de 80 jaar. Mooi dat we voor al deze leden een
fijne club kunnen zijn. Elk lid geeft zo zijn eigen invulling aan het
beleven van het fietsen. De één wil fit blijven, de ander wil lekker
toeren voor de gezelligheid. Als je ouder wordt, kan ik me dat heel
goed voorstellen. De club zal alleen blijven bloeien als we “jongere”
leden blijven aantrekken. We moeten er voor zorgen dat we opvallen
in de omgeving en aantrekkelijk zijn en blijven voor jong en oud.
Maar dit kunnen niet alleen de leden doen die nu de club draaiende
houden. Daarom vragen we jullie hulp, want die is nodig. De
structuur van de club bestaat uit bestuur, commissies en vrijwilligers.
We hebben een sterke commissiestructuur.
- Het bestuur zorgt voor het adequaat leiden van de club. Kort
gezegd dat de club goed blijft draaien.
- De commissies dragen zorg voor de uitvoering van een activiteit en
voeren deze geheel zelfstandig uit. Dit kan een fiets- of
nevenactiviteit zijn. Denk aan de feestavond, kledingcommissie, de
fietskalendercommissie. Een commissie draagt zorg voor een
activiteit die eens per jaar plaats vindt. De commissie komt meestal
voorafgaand aan de activiteit enkele keren bij elkaar. Er wordt als
leidraad een handboek gebruikt waarin staat wat er allemaal
geregeld moet worden en om niets te vergeten. Taken worden
verdeeld onder de commissieleden. Moeilijk is het allemaal niet, het
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is eerder een sociale gebeurtenis. Commissies roepen de hulp in
van de vrijwilligers.
- Vrijwilligers bieden de helpende hand aan de commissies bij het
uitvoeren van een activiteit. Bijvoorbeeld de veldtoertochtcommissie
organiseert de tocht en de vrijwilligers helpen bij het uitpijlen ervan.
Voor zover duidelijk allemaal.
Alleen een actieve club heeft bestaansrecht. Als een club geen
activiteiten heeft, dan is dit het begin van het einde. Geen activiteiten
betekent ook dat de club niet meer opvalt in de media. Alleen een
actieve club trekt leden aan. Daarom willen we leden verzoeken om
ook eens in een commissie plaats te nemen. We zaten zelf te
denken aan een periode van 2 jaar (langer mag). Als je er dan weer
mee stopt is dat ook prima. Dan kun je een paar jaar later weer eens
een andere commissie ondersteunen. Een leuke bijkomstigheid is
dat je meer mensen leert kennen binnen de club. En als je meer
mensen kent binnen de club, is het ook weer eenvoudiger om
vrijwilligers te vragen die hulp bieden bij activiteiten.
Veel gehoorde argumenten om het niet te doen zijn – “geen tijd” en
“niet bekwaam” (dat is niks voor mij). Wie heeft er geen tijd?
Iedereen heeft tijd! Het is een kwestie van tijd maken. Tijd is een
kwestie van prioriteiten stellen.
Een activiteit die een commissie organiseert, is eens per jaar en het
is ook ontspanning en gezellig om te doen. As je je inzet voor jouw
club dan geeft dat ook in zekere zin voldoening. En beste mensen,
alles waar je nu aan deelneemt wordt nu ook georganiseerd door
mensen zoals jij en die hebben niet meer tijd en zijn niet meer
bekwaam dan jij. Anders komt het zover dat we activiteiten moeten
gaan schrappen en dat is het begin van het einde.
Kortom, wie komt ons helpen? Samen zorgen we ervoor dat TWC
een gezonde club blijft. Daarvoor ontvang je binnenkort een
enquête. We gaan ervanuit (en hopen ten zeerste) dat iedereen die
invult. Als iedereen deelneemt bestaat de kans dat je op een
wachtlijst komt om in een commissie te mogen plaatsnemen. Haha.
Fietsweekend
Met 11 renners (een mix van renners uit groep Plus, 1 , 2 en 3) zijn
we op fietsweekend geweest in de Ardennen, rondom Eupen om
precies te zijn. De initiatiefnemer was Harrie van Heugten. Die had 3
mooie routes uitgezet. Dag 1 ging van Asten naar Eupen. Dag 2 een
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mooie ronde rondom Eupen, met mooie klimmetjes en 1250 hoogte
meters. Bergop fietste ieder in eigen tempo en boven werd er
gewacht. Mooi dat een gemixte groep fietser uit 4 verschillende
groepen perfect met elkaar kunnen fietsen. Chapeau!!! Dag 3 weer
een andere mooie route richting Asten. Harrie kent echt overal de
weg. Een vraag over de route werd uitgebreid beantwoord, dus we
waren op onze hoede.
We sliepen in een prima hotel, mooie kamers met een regendouche
en een prima bed. Voordat we gingen fietsen genoten we van een
uitgebreid ontbijt. Na het fietsen genoten we van een heerlijke
douche en daarna gingen we uit eten. Daarna zochten we ergens
een kroegje en daar werd het vochtgehalte weer goed op pijl
gebracht met onder andere Leffe, Weizenbier of en lokaal biertje.
Maria van Ben reed met de bus mee, met alle bagage naar het hotel
en tijdens de tochten was zij de verzorgingspost met materiaal,
bananen, krentenbollen en droge kleding.
De eerste 2 dagen hadden we mooi droog weer. Tijdens elke tocht
werd er 2x gepauzeerd en de koolhydraten weer aangevuld. Op dag
3 kregen we de regen die voorspeld was. De eerste 60km kregen we
fikse buien over ons heen en hierdoor ook de nodige lekke banden.
Halverwege konden we droge kleren aandoen en na een stuk taart
of een kop soep weer lekker op de fiets richting Asten en jawel de
zon kwam weer door.
Maria had problemen met de bus, die ging alleen nog maar vooruit.
Maria kon alleen nog maar in zijn 1 e en 2e versnelling rijden.
Desondanks was ze toch nog eerder in Asten. Op maandag bleek
dat het toch maar een kleinigheidje was, dat snel gefikst kon worden.
Onder het genot van een laatste kop soep bikten we terug op een
voortreffelijk gezellig fietsweekend.
Geen blessures of ongelukken opgelopen. Een hele leuke groep en
alleen maar gezelligheid. Iedereen bedankte Harrie en Maria voor de
organisatie en zo namen we afscheid van elkaar. Topweekend
gehad met een goede prijskwaliteit gehalte.
Dan is het de 2e zaterdag van november weer tijd voor onze
feestavond. Dit is een “kei gezellige” avond. Spreek met je eigen
fietsgroep af om er gezellig samen naar toe te gaan. Het is er goed
van eten en drinken en we hebben een goeie diskjockey die de sfeer
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er goed weet in te brengen. Het zou top zijn als de deelnemers van
het Ventoux- mountainbike- en het Ardennenweekend en de
dinsdagmiddagfietsers hierbij aanwezig zullen zijn. Kortom, we
maken er met zijn alleen een gezellig feestje van!
Iedereen die nog met vakantie gaat, heel veel plezier met of zonder
je fiets.
Jos Moors
Voorzitter TWC

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

Ardennen Fietsweekend Eupen
Tijdens een TWC rit polste Harrie van Heugten mij of ik zin had om
mee te gaan bij het fietsweekend dat hij van plan was te
organiseren.
Ik was meteen enthousiast dus ik heb gezorgd dat ik dat weekend
vrij had om mee te doen.
Bij de ledenvergadering heeft Harrie zijn plannen aan de leden
kenbaar gemaakt, zodat iedereen op de hoogte was, tenminste,
diegene die aanwezig waren dan hé.
De datum was bekend en dan is het dus maar afwachten wat voor
weer het tegen die tijd zou zijn. Afgelopen weekend (16 t/m18
augustus) was het dus zover en de weersvoorspellingen zagen er,
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hoe zal ik het zeggen, niet zo heel geweldig uit. Maarja, het zijn
voorspellingen dus niks is zeker.
Toen iedereen zich op de markt verzameld had en de tassen in de
bus hadden gelegd konden we om 8:30 met zijn twaalven aan ons
fietsweekend beginnen.
Vrijdag
De rit voerde van Asten naar Eupen via o.a. -NederweertMaasbracht-Obbicht- Elsloo-Beek.Valkenburg-Margraten-SlenakenTeuven-HenriChapelle-Welkenlraeth om uiteindelijk in Eupen uit te
komen.
Deze rit was zo'n 122 km. Je vertrekt dus vlak en gaat geleidelijk
naar de meer heuvelachtige gebieden.
De meeste kennen de verre omgeving van Asten of anders Limburg
wel maar na Limburg waren het voor ons nieuwe weggetjes om te
fietsen. Dat maakt het ook weer leuk. Genietend van de omgeving,
met een gemiddelde snelheid van 24,5 km p/u. was dit voor iedereen
goed te doen.
Mooi op tijd kwamen we aan bij ons Sleepwood Hotel. Dat was een
toepasselijke naam want de kamers waren helemaal uit hout
opgetrokken zodat je de indruk had je in een sauna te begeven.
Maar het moet gezegd, dit was smaakvol gedaan.
Dag 1 is zonder regen en zonder lekke banden goed verlopen. Dus
we konden ons na het douchen met een gerust hart naar het
centrum begeven om de inwendige mens te versterken.
Zaterdag
Na een lekker ontbijt in het hotel waren we weer klaar om op pad te
gaan.
Voor vandaag had Harrie 2 opties voor ons: de Venn und Seenroute
van 130 km. Of de kortere versie van 80 km.
Omdat we unaniem (blijft een mooi woord :-) ) besloten hadden om
als groep bij elkaar te blijven zou het de korte route worden. Mede
omdat de omgeving nou bepaald geen biljartlaken was zullen we
maar zeggen. Via Monschau en Kallerherberg naar Malmedy waar
we een pauze hadden om 14:00 u. Daarna via Jalhay naar Limbourg
( geen Limburg) Het blijft een mooie omgeving om er te fietsen.
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Als running gag werdt er onderweg gezegd nog maar ...km tot de
130. Om als toetje nog een beklimming van 12 % naar een kerkje te
maken voordat we naar Eupen terug gingen.
Er moet gezegd worden dat de dames zich niet onbetuigd lieten.
Menig man zou moeite hebben om de dames tijdens een beklimming
bij te blijven. Chapeau!.
Toen we terug in Eupen waren aangekomen bleken we 106 km op
de teller te hebben. Een mooi compromis dus, zo'n rit rond de
Baraque Michel. Na ons opgefrist te hebben doken we het
nachtleven in omdat zo'n weekend niet alleen in het teken staat van
fietsen, maar ook het uitgaan natuurlijk belangrijk is.
Na het eten hadden we een leuke kroeg gevonden met een gezellige
uitbaatster waar het goed toeven was.
Dag 2 was met droog weer en maar 1 lekke band goed verlopen.
Zondag
Na het ontbijt zou de terugrit naar Asten op het progamma staan.
Vanaf nu zouden we niet meer zoveel geluk hebben, Het zou gaan
regenen dus we besloten om wat later te vertrekken. Dat zou dan
na 10:00 zijn zodat we achter de bui aan zouden gaan fietsen.
Helaas bleek dat niet te lukken omdat we, toen we in Limburg
aankwamen, verrast werden door een flinke regenbui. Zeg maar een
wolkbreuk.
Kletsnat geregend zijn we na wat geschuild te hebben nog 20 km
door gefietst, tot we bij een restaurant aankwamen waar de meeste
van ons zich in droge fietskleding gehesen hebben en na soep en
drinken weer bekomen waren.
Maria, die met de bus mee was, bleek flinke pech te hebben met de
bus: alleen de 1e en 2e versnelling bleken nog te werken.
Na advies ingewonnen te hebben was het duidelijk dat Maria toch
met de bus naar huis kon, weliswaar in een rustiger tempo. Fijn dat
Maria dit toch gedurft heeft..
Teuven, Gulpen, Sittard, Maasbracht, Wessem en Nederweert zijn
we doorkruist om tenslotte weer in ons geliefde Asten terug te
komen waar de Maria en de vrouw van Jozef ons op zaten te
wachten op het terras. Maria was dus heelhuids thuis gekomen.
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De laatste dag was met die wolkbreuk en uiteindelijk 5 lekke banden
en de pech met de bus niet bepaald de fijnste dag. Maar na die
wolkbreuk is het wel droog gebleven dus al met al is het dan toch
wel meegevallen. Zeker omdat de voorspellingen slechter waren
voor het weekend.
Na een lekker soepje en een wat te drinken gehad te hebben
hebben we weer afscheid van elkaar genomen.
Ik wil Harrie van Heugten hartelijk bedanken voor een geslaagd
fietsweekend.
Maria Vervoordeldonk voor het ondersteunen met de bus maar
zeker ook het financieele gedeelte.
De andere dames, omdat ik die ook geweldig vindt.
en natuurlijk de andere deelnemers. Het was gezellig!
Een tevreden TWC-er

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

Nieuwe Leden
Leo Kersten
Past. v. Ervenstraat 8
5724 AX Ommel
Hendrik-Jan van Griensven
Houtbroekdijk 24
5711 PM Someren
Van harte welkom.

-----/////-----
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VERSLAG FIETS3DAAGSE ASTEN
Dag 1 dinsdag 30 juli.
De ochtend begon met een lekker zonnetje, hetgeen het aantal
deelnemers alleen maar ten goede kwam. Om 9.15 uur stonden er al
veel mensen te trappelen van ongeduld om te kunnen vertrekken.
Het eerste uur liep het storm. Om 11 uur waren er al 700
deelnemers vertrokken. In totaal zijn er die dag 875 fietsers gestart.
De rustplaats was in Ospel bij Groepsuitje Limburg. De meningen
over deze rustplaats waren in het algemeen positief. Wel was de
soep al snel uitverkocht en een glas melk van eigen koe was wel erg
duur (€ 2,29). De eigenaar van de rustplaats had voor de muziek
gezorgd. De meningen over de ten gehore gebrachte muziek waren
zeer verdeeld.
De deelnemers waren goed te spreken over de routes. Wel kwamen
er een aantal lange, rechte stukken in voor en was er te weinig
horeca langs de route.
De EHBO-ers hadden ook regelmatig wat te doen: kleine valpartijen
en mensen die onwel werden. Gelukkig zijn er geen ernstige
incidenten gebeurd.
Ook de fietsenmakers hadden niet te klagen over werk. Regelmatig
werden ze opgeroepen om gestrande fietsers weer op weg te
helpen. De mensen waren lovend over de service onderweg.
Bij Van Hoek was het als vanouds weer een gezellige drukte, met
een vol terras en goei, uit het hart gezongen muziek van Toffel 4 met
liedjes over De Peel.
De dag werd afgesloten met een goed verzorgd etentje voor alle
medewerkers bij Van Hoek.
Een van de uitpijlers vertolkte zijn mening over deze dag: “Alles pies
en luf”.
Dag 2 woensdag 31 juli.
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Ook deze dag begon weer met mooi fietsweer, een lekker
temperatuurtje, maar weinig zon. Wel nam de wind in de loop van de
dag flink toe en een aantal deelnemers werden in Mierlo en Bakel
verrast door een flinke regenbui. Daar is het gelukkig bij gebleven.
Ook deze dag was er weer een goede opkomst, met in totaal 714
deelnemers.
Deze dag fietsten de deelnemers over de Strabrechtse Heide naar
de rustplaats Hof van Huijbers in Mierlo. Na de pauze ging het via
Brouwhuis, Oostappen en Ommel weer naar Asten.
De deelnemers aan de 60 km. maakten nog een lus over Bakel. De
eigenaars van de rustplaats hadden alles goed onder controle en
alles verliep voortreffelijk. Een zangeres verzorgde hier de live
muziek. De verkoop van bakjes kersen zal deze dag veel groter zijn
geweest dan anders.
Donderdag 1 augustus.
Ook vandaag weer mooi fietsweer. Dit lokte weer veel deelnemers
naar Van Hoek om voor de laatste dag mee te doen aan onze 3daagse. Ook deze dag zijn we de 800 deelnemers gepasseerd, om
precies te zijn 806.
Hiermee zijn we op een totaal van 2395 deelnemers gekomen, een
aantal dat we sinds jaren niet meer gehaald hebben.
Voor de organisatie was deze dag een vuurdoop. Voor het eerst
sinds vele jaren hadden we de uitbating van de rustplaats weer in
eigen beheer.
Een werkgroep had alles tot in de puntjes voorbereid om alles
soepel te laten verlopen. Toch blijft het heel spannend of alles wel zo
verloopt als men in het draaiboek heeft voorzien. Annie zwaaide de
scepter in de keuken en Hans stuurde het buitengebeuren aan. Het
was een zware dag met tropenuren voor alle medewerkers.
Na afloop keek iedereen trots en met een fijn gevoel terug op deze
dag: Zo, dat hebben we toch maar mooi geflikt.
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Daarom wil het bestuur iedereen die een steentje heeft bijgedragen
aan het laten slagen van deze rustplaats van harte bedanken voor
hun inzet.
Mede door de geweldige organisatie was het een feest aanwezig te
zijn op de rustplaats. Er werd mooie muziek gemaakt door Max
Vogels, hetgeen velen in een opperbeste stemming bracht. Er werd
gebuurt, gezwetst, gelachen, gedanst en gezongen. En wat de
organisatie ook graag zag: er werd goed gegeten en gedronken. De
bockworsten en de broodjes moesten regelmatig aangevuld worden,
maar we hoefden nooit nee te verkopen aan onze gasten.
We willen de familie Beijers van harte bedanken die ons de ruimte
en de accommodatie ter beschikking heeft gesteld.
De route voerde vandaag over Meijel, Neerkant en Liessel weer
terug naar Asten. De deelnemers aan de 60 km. maakten nog een
extra lus over Helenaveen en Griendtsveen.
Bij terugkomst hebben veel mensen gebruik gemaakt van de
gelegenheid om hun ervaringen in het gastenboek neer te pennen.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat men zeer tevreden was over
de organisatie van deze driedaagse.
Veelvuldig werden genoemd het zeer duidelijk uitpijlen, de
routebeschrijving had men niet nodig. (Bedankt de Willies en de
Jannen). De hulp van de mecaniciens onderweg. Men was vol lof
over Harrie en Frans (Bedankt Harrie en Frans).
Na het etentje kregen alle medewerkers een cadeaubon,
beschikbaar gesteld door de HEMA Asten. Joop memoreerde er nog
aan dat Henk al 30 jaar actief is voor de 3-daagse. Henk werd
hiervoor bedankt met een applaus.
Verder werd er aan Jan Berkers een oorkonde uitgereikt, omdat hij
al 40 jaar actief is in de organisatie van de 3daagse.
Tot slot wil het bestuur van de Stichting iedereen bedanken die zijn
of haar steen(tje) heeft bijgedragen aan het welslagen van deze
3daagse.
Den Tube
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De 3-daagse werd door de medewerkers afgesloten met een
gezellig samenzijn op het terras van Van Hoek.

De Vrijwlligers

Verslagje van een deelnemer aan de driedaagse:
Hallo,
Ik heb vandaag de eerste dag van de fiets 3 daagse mee gedaan
maar ben vanwege de hitte gestrand.
Dankzij Frans en Jan kon ik met de fiets naar huis gebracht worden.
Tijdens de rit naar huis kwamen er veel berichten van een kapotte
fiets, lekke band, iemand onwel, etc. etc.
Petje af voor jullie inzet, organisatie, eten, drinken, entertainment, je
kunt het zo gek niet noemen.
Neem graag volgend jaar weer deel aan de fiets- 3 daagse en wens
jullie voor morgen en donderdag nog heel veel succes.
Met Vriendelijke Groeten. Saskia van Grotel
Kleine Bergdijk 6 Asten.
-----/////----Den Tube
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Te Koop
Driewielerfiets E bike
Van Raam Easy Rider 3 jaar oud
Casco fietsverzekering loopt nog tot juli 2021
Extra´s
Accu 24.8 Ah
Hydraulische remmen
Spiegel
Stokhouder
Boodschappenmand
Antie lek banden
Kilometerteller
Harry van Oosterhout Tel:0493694523

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

Familie activiteit
Het is voor de organisatie van de familie activiteit geen pretje om
vast te stellen dat er niet meer interesse van de T.W.C. leden is om
aan deze activiteit deel te nemen. Met moeite konden we dit jaar 28
personen op de been brengen, en dat waren lang niet allemaal
leden. En we hadden nog wel zoveel moeite gedaan om een mooi
programma samen te stellen.
Om 13.00 uur vertrokken we vanaf café van Hoek voor een kort
fietstochtje naar de familie Vlemmix op de voorste Heusden. Die
runnen daar een waterbuffel farm. Bij aankomst werden we
ontvangen in de hooischuur en getrakteerd op een kop koffie en een
plak cake. Nadat dat ons goed had laten smaken kregen we van
Hariëtte Vlemmix uitgebreid te horen hoe ze hun bedrijf met vallen
en opstaan opgebouwd hebben. De melk van de waterbuffel word
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gebeukt om mozzarella kaas van te maken en ook yoghurt die
Turkse mensen zelf maken. Nadat diegene die dat wilde een glaasje
waterbuffelmelk hadden geproefd kregen we nog een rondleiding
over de boerderij.
Na weer een stukje fietsen ging het naar De Berken naar Lowie
Haazen. Daar stond de TV klaar want het was wel de dag dat onze
Leeuwinnen de finale van het WK voetbal voor vrouwen speelden.
Ondertussen waren we ook maar aan de BBQ begonnen die ons
bijzonder smaakten, en trouwens het bier en de wijn ook.
Het was wel jammer dat de dames de finale niet hebben kunnen
winnen van de V.S. maar dat deed aan de gezelligheid bij ons niet
veel af. Na de BBQ zijn we nog gezellig blijven zitten en hoe later het
werd hoe gezelliger. De terugtocht verliep niet voor iedereen
vlekkeloos maar daar heeft niemand iets van gemerkt, toch??.
Het is voor de thuisblijvers een gemiste kans om eens iets gezelligs
te doen met elkaar buiten het fietsen om.
Daarom hopen Hans, Ria en ik dat er volgend jaar wel meer T.W.C.
leden mee doen.
Als er suggesties zijn voor een andere opzet van onze familiedag
horen we dat graag. Hopende op wat meer opkomst in de toekomst.
Martien.
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Asten - S???? - Asten
7 september is het weer zo ver, ASA light
Toen 2 jaar geleden Harrie Jöris besloot te stoppen als organisator
van Asten Slenaken Asten wilde we deze activiteit toch op een of
andere manier voortzetten .
Maar dan in een iets lichtere vorm omdat voor de meeste een
afstand van ruim 220 km met diverse beklimmingen toch iets te veel
van het goede is.
Dus een afstand van rond 150 km en niet al te veel beklimmingen
( we proberen er wel enkele klimmetjes in te houden) waarbij we
ieder jaar proberen een andere S aan te doen.
Dat kan zijn Asten-Someren-Asten of Asten Sint MichielsgestelAsten of….. vul zelf maar in.
In ieder geval wordt vanuit Asten vertrokken op zaterdag 7
september om 8.30 uur.
Er zijn natuurlijk mensen die de route graag op GPS willen hebben.
Vanaf nu staat het op de site en kan je de route downloaden.
En omdat het dan geen verrassing meer is vanaf hier de onthulling;
het wordt Asten – Swalmen – Asten.
Swalmen ligt op ongeveer de helft van de route, verder gaan we
over het prachtige natuurgebied de Meinweg bij Roermond, waar we
dus ook een stukje gaan klimmen en we gaan een stukje Duitsland
in.
Dit keer geen slopende beklimmingen maar wel een prachtige route.
Het wordt dus Genieten met een grote G.
We zullen, onvoorziene gebeurtenissen daargelaten, ongeveer
16.00 / 16.30 uur weer terug zijn in Asten waar we gezamenlijk nog
een drankje kunnen nuttigen.
Als je nog niet zeker weet of je mee wilt of kunt kan je altijd nog
aansluiten op zaterdag 7 september. Maar het liefst hebben we toch
dat je even doorgeeft of je mee gaat.
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We weten dan met hoeveel mensen we zijn en ook de
pauzeplaatsen willen graag een indicatie hebben met hoeveel we
zijn.
Dus wil je mee; Graag even mailen naar jos@bada-asten.nl appen
kan ook 06-49730415
.
We gaan bekijken of er een volgauto met ons mee kan gaan.
Onderweg zijn er 2 rustpauzes bij restaurant of cafetaria.
Indien het heel slecht weer is mailen we de deelnemers op
vrijdagavond 6 september als de tocht niet doorgaat. (een reden
temeer om je op te geven)
De organisatie
Bert Damen / Hans vd Heijden / Jos Verheijen
0493-692908
jos@bada-asten.nl
06-49730415
-----/////-----

26 oktober Frank van Stekelenburg Assurantien Nightbike
Een vaste activiteit op onze fietsagenda is de Nightbike, dat plaats
vind op zaterdag 26 oktober in en om ons mooie Asten.
Doe mee aan deze fantastische activiteit, fietsen in het donker door
de bossen is een heel aparte ervaring en iedereen met een
mountainbike of veldfiets met goede verlichting kan meedoen.
Dit jaar hebben we 2 afstanden, 28 km., prima voor de startende
ATB’er en de jeugd en 40 km. voor de diehards!
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.
Den Tube
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De volledig uitgepijlde route gaat over Astens grondgebied, door de
Oostappense bossen, Schietbaansebossen, de bossen rond de
visvijver in Heusden en de Poldersebossen.
De pauze is bij Van Bussel op de Veluwsedijk in Heusden. In de
route zijn diverse leuke verrassingen opgenomen. 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 kan een drankje en hapje genuttigd
worden. Bij inlevering van het polsbandje ontvang je een
consumptiebon.
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 ook via de
volgende link:
https://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=45892
Kosten dan EUR 8,= (NTFU leden EUR 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 de fietsenstalling. Mochten wij een beroep op
jullie doen hopen we op jullie bereidwillige medewerking.
Namens de organiserende commissie.

-----/////-----
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ATB-CLUBKAMPIOENSCHAP 2019
Het duurt nog even maar nu alvast de melding dat het
clubkampioenschap voor de mountainbikers er aan zit te komen op
ZONDAG 3 NOVEMBER .
Voor onze nieuwe atb’ers en overige deelnemers nog even uitleg:
Je rijdt een uitgepijlde route van ongeveer 40-45 km in de omgeving
van Asten. Je geeft een gemiddelde snelheid op die je
denkt/probeert te rijden.
De route bestaat uit 2 delen en de kunst is om beide delen jouw
opgegeven snelheid te fietsen. Elke seconde te snel of te langzaam
levert een strafpunt op, degene met de minste (straf)punten is de
winnaar.
Natuurlijk doen al onze “vaste” mountainbikers mee en ook de
wegrenners die een ATB fiets hebben verwachten we zeker en
hopelijk doen er ook veel dames mee!
De deelname afgelopen jaar was best goed maar verwachten op 3
november weer méér deelnemers.
We zijn heel benieuwd wie de kampioen van vorig jaar, WIM
KEUKENS, op gaat volgen en wie dus de wegkampioenen van dit
jaar, MARIET EN HANS VAN DEN EERENBEEMD gaat
vergezellen.
Ook niet leden mogen, uiteraard buiten mededinging, meedoen. Dus
heb je een fietsmaat of kennis of familie die wel eens een mooi atbtochtje in de buurt wil fietsen: ze zijn van harte welkom ook om de
sfeer.in onze club te proeven.
Afstand: 40-45 km.
Starttijd: tussen 8 en 9.30 uur.
Vertrek: clubhuis van Hoek, Prijsuitreiking 13.00 uur met soep,
broodjes en een drankje.

-----/////-----
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SLUITINGSRIT WEGSEIZOEN 2019
De laatste rit op de weg is dit jaar ZONDAG 27 OKTOBER. Deze
afsluitingsrit staat gewoon op de kalender. De afstand is zodanig dat
iedereen rond de klok van half twaalf bij van Hoek arriveert waar de
snert met roggebrood op ons staat te wachten. Vertrektijd op de
markt gebruikelijke tijd 08.45 uur.
LET OP: DE AVOND ERVOOR IS ONZE NIGHTBIKE EN DE KLOK
GAAT WEER NAAR WINTERTIJD

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

FEESTAVOND 2019
Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer onze jaarlijkse feestavond
en wel op:

ZATERDAG 9 NOVEMBER
De feestavond was altijd op de eerste zaterdag in november maar
omdat er in dat weekend in de omgeving van alles te doen is zijn we
een week opgeschoven. Vorig jaar was de opkomst wat mager maar
het was SUPERGEZELLIG! vraag maar na bij je fietsgenoten die er
waren. Dus laat de kans niet voorbijgaan en noteer de datum alvast
in je agenda. Eind oktober ontvang je een aanmeldformulier.
De feestcommissie.
-----/////-----
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PLUIM OP DE HELM
Het gebeurt regelmatig dat iemand in je kenniskring iets mankeert,
ziekte, geblesseerd, operatie.
Je neemt je voor hem/haar te bezoeken. Je gaat er een keer naartoe
maar dan blijkt betrokkene niet thuis of het komt anderszins niet uit.
En dan wordt het verder vergeten terwijl de patiënt zich misschien
thuis stierlijk verveelt en een bezoek erg op prijs zou stellen.
Zo gaat het regelmatig bij mij en daar wil ik voor mezelf in de
toekomst veranderingen in brengen.
Waarom?
Twee mensen in onze vereniging doen het anders.
De ene loopt enkele keren binnen met de woorden “ik kom us kieke
hoe ut hier gè”.
Na een kopje koffie en wat bij geklets te hebben vertrekt hij weer,
een blije patiënt achterlatend. Ik heb vernomen dat hij dit bij iedereen
in de club doet waarvan hij weet dat die in de lappenmand zit.
De andere biedt aan om wel een keer de heg te komen snoeien
omdat jij dat niet kunt vanwege je handicap op dat moment. Om zo’n
voorstel aan te nemen vergt een hele stap voor de patiënt zelf , maar
als blijkt dat die persoon dan ook na zijn vakantie direct klaar staat
met heggenschaar geeft dat toch wel een ontzettend warm gevoel.
De mensen over wie het gaat weten dat zelf. Vanaf hier heel erg
BEDANKT.
Zulke mensen verdienen een dikke pluim op hun wielerhelm.
En misschien zet dit artikeltje anderen aan om ook eens attent te zijn
bij ziekte of anderszins van bekenden en vrienden. We de schoen
past trekke hem aan.
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Dames groep 5
Hallo dames,
Het seizoen 2019 nadert met rasse schreden het einde, maar eerst
nog het volgende: Vanaf 3 september beginnen wij al om 18.30 uur
met fietsen.
Na de laatste dinsdagavondrit op 17 september staat, bij Café van
Hoek, onder het genot van een kop koffie een korte terugblik op
seizoen van 2019 gepland.
Hopelijk zijn alle dames aanwezig, want ieder zijn/haar mening telt.
In 2020 starten we op 31 maart om 18.30 uur weer met het nieuwe
seizoen.
Ook dan is er een kort overleg over het komende seizoen.
Maria

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

Toertocht TWC d.d. 20 augustus 2019
Dinsdagmorgen 20 augustus 2019 om 08.50 uur werd de groep
TWC-ers voor het bordes van het gemeentehuis in Asten steeds
groter. Toen om 09.00 uur het sein tot vertrekken werd gegeven was
de groep intussen uitgegroeid tot 20 personen. Door dit aantal werd
besloten om, in het kader van verkeersveiligheid, de groep in tweeën
te verdelen. De onderlinge afstand moest hierbij groot genoeg zijn
om eventueel inhalend verkeer de gelegenheid te geven om ook
daadwerkelijk veilig in te kunnen halen.
Na ongeveer 15 km werden we, in verband met
wegwerkzaamheden, verplicht om een andere route te nemen. Dit
bleek later een omweg van ca. 10 km.
Na ca. 55 km doemde de eerste pauzeplaats op, Restaurant de
Leeuwerik in Maaseik (B).
Hier werd genoten van een kop koffie met een stuk vlaai of iets
anders, al naar gelang de behoefte van belanghebbende. De keuze
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voor rijstevlaai was beperkt, na drie stukken volgde dan ook de
mededeling “uitverkocht”.
Na de koffie ging het verder langs de oevers van de rivier de Maas
richting zuiden. Bij Maaseik de rivier over richting Roosteren en
vervolgens aan de Nederlandse kant door naar het pontje bij Berg
aan de Maas waar weer werd overgestoken naar België. Via de west
oever van de Maas terug naar Maaseik en door naar Nederland.
De tweede pauzeplaats was bij de Forellenvijver Heioord te
Neeritter. Hier werd weer de nodige energie ingenomen voor het
laatste stuk terug naar Asten. Diverse deelnemers lieten zich de
soep dan ook goed smaken en een enkeling deed zich tegoed aan
een heerlijke tosti. Na deze welverdiende pauze en ook weer goed
voorzien van voldoende energie werd er weer opgestapt voor de
laatste 35 km naar Asten.
Aangekomen in Asten en plaatsgenomen op het terras van Café Jan
van Hoek werd de dag geëvalueerd. Het was een prima dag
geweest, lekker mooi fietsweer, geen lekke band, mooie route, niet
te warm, weinig wind, een lekker zonnetje en geen regen.
Alleen zorgden Pluvius tot slot toch voor een verrassing. Toen een
ieder van zijn of haar welverdiende consumptie zat te genieten, viel
er toch alsnog een flinke plens water naar beneden.
HG
-----/////-----

Familieactiviteit TWC zondag 7 juli 2019
In 2018 moest de familieactiviteit Met Flair Trappen Wij Culinair
worden geannuleerd i.v.m. gebrek aan voldoende belangstelling.
Ondanks dat feit hebben wij als Commissie Familieactiviteit besloten
de in principe jaarlijks terugkerende activiteit in 2019 toch weer te
organiseren en een nieuw programmaonderdeel aan de activiteit toe
te voegen.
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Ondanks de opnieuw tegenvallende belangstelling (27 deelnemers
inclusief organisatie) hebben we besloten de activiteit toch door te
laten gaan.
Op 27 juli hebben wij de familieactiviteit grondig geëvalueerd. Onder
anderen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke oorzaken
waarom de belangstelling steeds verder afneemt. Is er te weinig
publiciteit? Is de datum ongeschikt? Spreekt het programma niet
aan? Heeft men teveel andere activiteiten? Is het idee van de
familieactiviteit achterhaald?

Als Commissie hebben we besloten in 2020 in principe de
familieactiviteit toch weer te organiseren. We hebben daaraan wel
een aantal voorwaarden verbonden o.a. met betrekking tot de
minimaal vereiste deelname vooral vanuit de eigen leden.

Tijdens de jaarvergadering 2020 hopen wij reacties en mogelijk ook
suggesties vanuit de leden te krijgen. Uiteraard kunnen die ook nu al
bij ons kenbaar worden gemaakt. Graag zelfs!

Commissie Familieactiviteit
Ria Jacobs
Martien Vervoordeldonk
Hans van den Burg
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