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Nog 3 geweldige activiteiten te gaan en wel de Nightbike op 26
oktober de kampioenschappen voor de ATB’ers op 3 november, en
als sluitstuk de jaarlijkse feestavond op 9 november.
En dan… kunnen we ons allemaal gaan voorbereiden op de
feestmaand december.
Dus, komkommertijd, even geen activiteiten van en voor TWC.
We gaan Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw vieren vooraleer TWC
het jaar 2020 traditioneel begint met de Veldtoertocht op 12 januari.
Dus wil je nog even profiteren van TWC; bovenstaande activiteiten
zijn alle drie fantastisch om mee te maken. DOE MEE en GENIET!!!
In deze Tube vind je de verslagen van de bevrijdingstochten, onder
de naam “Death Valley de Peel”. De een op de racefiets uitgezet
door Ryan van Laarhoven en Harry Jöris, de ander aangeboden
door TWC vanuit het museum met de gewone fiets.
En verder een verslag van ASA Light waarvoor de S dit jaar stond
voor Swalmen.
Veel leesplezier gewenst.
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Dag fietsvrienden,
De laatste tijd is het kwakkelweer, buien en zonnige perioden
wisselen elkaar af. Buienradar, is met zekerheid de meest gebruikte
app onder fietsers. Vandaag regent het al de gehele dag, een mooi
moment dus om weer een bijdrage voor D’n Tube te schrijven.
Binnenkort krijgen alle leden een ENQUÊTE toegestuurd. Daarin
staan een aantal algemene vragen zodat we ons programma nog
beter kunnen afstemmen op jullie wensen.
Daarnaast willen we weten of er leden zijn die voor een korte
periode een bijdrage willen leveren aan een van de vele commissies
die er zijn. Een commissie heeft leden nodig met verschillende
capaciteiten. De een is goed in het faciliteren en coördineren, de
ander is meer een doener. Er zijn veel commissies die verschillende
capaciteiten vragen. Het is een misverstand dat je er als commissie
alleen voorstaat.
Er zijn veel vrijwilligers waar een beroep op kan worden gedaan.
Middels de enquête willen we een goed beeld krijgen van alle leden
die mogelijk een bijdrage willen leveren.
Geef aan of je in de toekomst hieraan een bijdrage wilt leveren.
Wellicht past het niet in je weekplanning op de korte termijn, maar
wellicht in de toekomst wel. Geef dan toch aan dat je interesse hebt
in een van de functies. Het allerbelangrijkste, doe vooral iets wat je
leuk vindt en dat bij je past. De meeste commissies werken met een
goed draaiboek. Hierdoor liggen de meeste acties al vast en kunnen
de acties snel verdeeld worden. Zo is een lopende activiteit snel
georganiseerd.
De laatste zaterdag van oktober is het weer traditioneel tijd voor de
geweldige activiteit de NIGHTBIKE, doe mee of kom gezellig kijken
bij de Manege Heiligers (onder het genot van koffie of een biertje).
Op de route zijn er weer veel speciale locaties aangedaan. Mooie
activiteit waarbij vele vrijwilligers meehelpen om er een succes van
te maken.
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AFSLUITINGSRIT. De dag na de nightbike wordt de laatste rit op de
weg verreden. Nadien is het snert en een broodje eten bij Van Hoek.
Iedereen is daar welkom, fietsers maar ook niet-fietsers kunnen
even gezellig mee het fietsseizoen afsluiten. Ook de mountainbikers
kunnen gewoon aansluiten, daags na de nightbike, nog even
nagenieten van zeker weer een geslaagde 6 e nightbike editie.
3 november wordt er weer gestreden om het MTB
KAMPIOENSCHAP. Doe lekker mee, leef je uit en rijdt fanatiek mee
om de titel. Kan Wim Keukens zijn titel verdedigen, of komt iemand
hem aflossen als kampioen. Kom naar de uitslag toe om gezellig een
biertje te drinken.
Blijf gedurende de wintermaanden lekker doorfietsen om fit te
blijven. Minder vaak wellicht, maar het is goed om aan de gang te
blijven. Stuur gerust een berichtje op de app als je wil gaan fietsen
en anders zien we je graag op zondagochtend om 09:30 uur.
De eerste zondag na de afsluitingsrit start het
WINTERPROGRAMMA. Op zondagochtend wordt er dan met de
mountainbike op de weg gefietst. De afstand zal zo 45-60 km
bedragen (2-2,5uur) Snelheid 23-28 km/uur afhankelijk van de
ondergrond en samenstelling van de groep. Het motto is samen uit
samen thuis. Verzamelen op de markt om 09:30 uur. Zie voor meer
info verderop in de Tube. Als je iets wilt spreek je dan uit. De
toertochten in de buurt gaan we ook fietsen, dit zullen we
communiceren via de TWC-groeps-app.
Dan komt de FEESTAVOND eraan. Kom met je fietsmaten en maak
er een gezellige avond van. Het is er goed van eten en drinken, er
kan gedanst worden, vast of los. We zijn een gemêleerd gezelschap,
leeftijden van in de twintig tot nog fitte tachtigers. We houden
speciaal rekening met degene die niet meer van te harde muziek
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houden. Na overleg met Van Hoek en de diskjockey worden de
speakers zo opgesteld dat die geen hinder zullen geven aan het
gedeelte waar je rustig kunt zitten en buurten.
Veel “fiets” plezier!!
Jos Moors
Voorzitter TWC

Restant Jaarprogramma:

26-okt
27-okt
3-nov
9-nov
5-dec St. Nicolaas
25-dec 1e Kerstdag

Van Stekelenburg Ass. Night Bike
Sluitingsrit alle groepen
ATB kampioenschap
Feestavond

Manege
Heijligers
van Hoek
van Hoek
van Hoek

Veldtoertocht
Jaarvergadering

voetbalver NWC
van Hoek

2020
1-jan Nieuwjaar
12-jan
4-feb
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Fietstocht Death Valley de Peel

Zaterdag 21 september gaf TWC ons de
gelegenheid om in het kader van 75 jaar
bevrijding het museum Klok en Peel te
bezoeken en een fietstocht te
ondernemen langs gebeurtenissen uit
WO II.
Met 13 deelnemers was de animo niet
echt groot. Jammer voor de thuisblijvers,
zij hebben echt heel veel gemist.
In het museum is een expositie ingericht
over de 2e wereldoorlog en dan met name
de bevrijding van het Peelgebied.
Met deskundige uitleg werd een beetje
duidelijk wat het voor impact heeft gehad
op onze ouders en voorouders.
Voor mensen die deze expositie nog niet
hebben gezien; Zeer de moeite waard om te bezoeken, het is een
absolute aanrader.
Na afloop van de uitleg stond de koffie met vlaai voor ons klaar. En
daarna wachtte de fietstocht waarbij we via de knooppuntenroutes
langs diverse gebeurtenissen, die her en der worden beschreven,
reden.
Er werd volop genoten van het prachtige weer en van alle
bijzonderheden op de informatiebordjes.
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Bij “den Buizerd” wilde we een kopje koffie gaan nuttigen, maar
helaas verwacht men daar op zaterdagmiddag blijkbaar geen
bezoekers want het was gesloten, dus de koffie hebben we
uitgesteld tot nabij Vlierden maar dat was nou niet direct een succes.
Meer een schaflokaal dan een gezellige plek om te pauzeren. Hier
zijn we ook een beetje afgeweken van de route omdat over de
fietspad naar de Busserdijk veel mooier fietsen was en je dan ook
dichter bij het monument in de Berken uit kwam.
Daarna snel weer terug naar Asten, waar voor een aantal van ons bij
Van Hoek nog “echte” koffie wachtte.
Een prachtig initiatief van TWC en jammer dat er niet meer
belangstellende aan hebben deelgenomen.

Nieuwe Leden:
Riek Driessen-Aarts
Asten-Heusden

Per 01-01-2020
Robert van de Looij
Asten
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Tussen de vuurlinies van 1944.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Peel werd bevrijd .
Om hier bij stil te staan zijn er dit jaar diverse herdenkingsactiviteiten
georganiseerd.
Veel van deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking
met Museum Klok en Peel onder de naam Death Valley.
Dit bracht ons op het idee om een tocht te fietsen langs diverse
historische plekken in de Peel. Op 22 september, de dag dat Asten
75 jaar geleden werd bevrijd, hebben 25 TWC’ers in 2 groepen met
hier en daar wat oponthoud, sommige wegen waren in stijl
teruggebracht naar de periode van de bevrijding, deze tocht gefietst.
De route loopt langs de volgende plekken:
1. Museum Klok en Peel generaal Montgomery logeerde hier een
periode
2. Sluis XI hier begon de bevrijding van Asten op 21 september
1944 met diverse artillerie beschietingen.
3. Wehrmachthuisje nabij golfbaan het Woold Heusden.Dit was
onderdeel van een Duitse verdedigingslinie met schijnwerpers.
4. Tussen Someren Eind en Sluis XIII monument van gevallen
burgemeesters Wijnen en Smulders. Beiden zijn door de Nazi’s
vermoord.
5. De Groote Peel monument van gevallen vliegtuigen in de Peel.
6. Kazemat Meijel als onderdeel van de Peel Raam stelling
onderdeel van een Nederlandse verdedigingslinie aangelegd in
1939 en al op de eerste oorlogsdag gevallen.
7. Vuurlinie Neerkant’
8. Helenaveen monument ter herinnering voor kerkrazzia waarbij in
oktober 1944 diverse jongens en mannen werden opgepakt en
gedwongen te werk werden gesteld in de Duitse
oorlogsindustrie.
9. Weg van Griendtsveen naar America monument van gevallen
verzetsstrijders waaronder Frits de Bruijn uit Asten.
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10. Middenpeelweg hier was in WO2 de Zwarte Plak verzamelpunt
van het verzet waar diverse geallieerde piloten via vluchtlijnen of
pilotenroutes in veiligheid zijn gebracht.
11. Overloon in oktober 1944 vond hier een grote veldslag plaats,
waarbij Overloon bijna volledig van de kaart was geveegd.
12. Ysselsteyn Duitse militaire begraafplaats hier liggen meer dan
30.000 voornamelijk Duitse soldaten uit de nazitijd begraven.
13. Griendtsveen defensiekanaal gegraven in 1939 onderdeel van
de Peel Raam stelling.
14. Liessel herdenkingsmonument van de Liesselse slachtoffers van
WO2.
15. Ommel dit dorp is tijdens de bevrijding voor 75 procent kapot
geschoten, tevens vond hier de laatste cavalarie slag plaats.
16. Asten eindpunt van deze tocht.
Groetjes,
Harrie Jöris & Ryan van Laarhoven
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Verslag Asten-Swalmen-Asten
Op zaterdagmorgen 7 september werd om 8.30uur v.a. de Markt in
Asten vertrokken voor de tocht A.S.A. Light. Het streven is ieder jaar
een tocht van rond de 150 km te fietsen en telkens een andere S uit
te zoeken. Vorig jaar Snijdersberg, dit jaar Swalmen. Misschien
wordt het volgend jaar wel Someren, hoewel we dan misschien te
vroeg thuis zullen zijn.
Onder begeleiding van het busje en met prima weersvooruitzichten
ging de tocht via de Veluwse dijk en Kokmeeuwenweg langs de Peel
richting Ospel en via Leveroy en Heel naar de sluis bij Linne waarna
met een mooi toertempo richting St. Odiliënberg is gefietst ,en de
brug over de Roer overgestoken werd naar Herkenbosch.
Bij de Ingang van Natuurpark De Meinweg was de eerste pauze
met koffie en vlaai.
Na de eerste pauze werd de stalen ros (carbon/alluminium ) weer
beklommen en na enkele lichte beklimmingen richting Duitsland in
Oberkrüchten aangekomen waar, via Elmpter Bach en
Overhetfeld, Swalmen werd bereikt.
Na Swalmen ging het naar Asselt waar wij linksaf een stukje langs
de Maas naar Beesel fietsten en langs de Maas naar het veerpont
voor de overtocht naar Kessel.
Na Kessel ging de tocht langs de Maas waar we de 2e pauze
hadden bij Parkhoeve de Middelt om de nodige energie weer aan te
vullen.
Daarna ging het richting Baarlo en via Dubbroek naar Maasbree
waar binnendoor richting Toverland de Middenpeelweg werd bereikt
waarlangs gefietst is tot de afslag naar Griendtsveen waarna langs
de Mariapeel naar Helenaveen richting Grashoek langs het
natuurgebied Kwakvors en dan richting Meijel.
Na Meijel ging het via de Gevlochtse Baan naar Asten waar we na
een mooie tocht van 160 km moe maar voldaan afsloten bij Cafe
Jan van Hoek.
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Met dank aan de organisatie van de mooie tocht Bert Damen/Hans
van der Heijden/Jos Verheijen.
En speciale dank aan de begeleiders met het busje voor de goede
zorgen onderweg , de heren Ad Martens en Frans Vervoordeldonk
Groetjes,
een meefietser
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Fietsweekend Heren
Op vrijdagmorgen 23 augustus om kwart voor negen verzamelden
we met 8 personen op de markt om te vertrekken naar Tiel voor een
weekend fietsen. We werden nog uitgezwaaid door de burgemeester
die ons veel plezier wenste. Met de TWC bus een personenauto en
een camper dus naar Tiel. Daar aangekomen zijn we ons gaan
aanmelden bij het van Der Valk hotel. Om 11 uur vertrokken we voor
een tocht van 70 km. Via Rhenen , Amerongen, Wijk bij Duursteden,
Erichem, weer naar Tiel. Dat het niet overal vlak was hebben we
gemerkt, maar ook dat is wel eens lekker. Weer terug bij het hotel
moesten we nog wel inchecken. Nadat we dat gedaan hadden, eerst
een lekker pilsje op het terras. Nadat iedereen zich had opgefrist
naar het diner. Voor degenen die het dagmenu hadden besteld
“Speenvarken” was het wel een verrassing toen ze dat
voorgeschoteld kregen, dat was van alles behalve speenvarken. Na
een discussie met de manager werd door hem erkend dat het geen
speenvarken was en bood hij zijn excuses aan. Met voor ons allen
een gratis consumptie werd die aanvaard. Na nog een gezellige
avond dook eenieder onder de wol.
Zaterdagmorgen om half negen een stevig ontbijt en om 10 uur weer
op de fiets. Nu voor een tocht van 85 km. Via Zoelen, Maurik, Eck en
Wiel, Amerongen ,Leersum, Maarn, Kerckebosch Odijk, Wijk bij
Duurstede, Rijswijk, Tiel. Onderweg werd nog een uitstapje gemaakt
naar de 'Piramide van Austerlitz', gelegen op het hoogste punt van
de Utrechtse Heuvelrug en in 1804 gebouwd als eerbetoon aan
Napoleon Bonaparte. Op de terugweg weer in Zoelen nog vlug een
biertje gedronken want het was die dag prachtig weer geweest en
we hadden vreselijke dorst, wat een van ons inspireerde tot een zeer
bijzondere mix van bieren, of dat goed smaakt weet hij alleen. Bij
aankomst in het hotel het gebruikelijke pilsje op de bovenste etage in
panorama bar, met prachtig uitzicht over de omgeving. Iemand zei
zelfs het provincie huis in den Bosch te zien. Het diner was dit keer
uitstekend.
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Zondagmorgen na het ontbijt hebben we alvast afscheid genomen
van twee van ons, want die hadden die zondag andere
verplichtingen. Om tien uur dus met 6 man de fiets op voor een
tochtje van 65 km. Dit keer ging het veel over de dijken langs de
rivieren. Via Beneden- Leeuwen, Boven- Leeuwen, Druten, Deest,
Ewijk, Herveld, Dodewaard, Ochten, Ijzendoorn weer naar Tiel.
Omdat we niet gestopt waren voor een lunch waren we al om twee
uur weer in Tiel. Na een drankje de fietsen weer in en opgeladen en
weer terug naar Asten. Bij aankomst nog even een consumptie op
het terras bij van Hoek en ging iedereen weer huiswaarts om zich op
te frissen. Voor de liefhebbers zijn we nog terug gekomen bij van
Hoek voor een afsluitend diner. We mogen weer op een geslaagd en
gezellig weekend terugzien.
Een deelnemer.
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“WINTERPROGRAMMA”
Houd je conditie op peil. Kom gezellig meefietsen. Tegen de kou is
een mooie warme TWC jack te koop.

“WIE – WAT – WAAR – WANNEER en HOE”
WIE

:voor iedereen – we maken groepen op
snelheid

WAT

: 45-65 km 2-2,5 uur fietsen op verharde en
onverharde, goed berijdbare (fiets), bospaden.

WAAR

: vertrek op de Markt.

WANNEER

: zondagochtend, 09.30 uur.

HOE
MOTTO

: ATB of veldfiets - snelheid: in overleg.oONS
: Samen uit, samen thuis.

COMMUNICATIE

: via de “TWC-fiets-groeps -app”
(zorg dat je hier lid van bent, dan blijf je op de
Hoogte!!).
Bij heel slecht weer krijg je een appje als het
Niet door gaat.

NA HET FIETSEN EVEN BIJPRATEN ONDER HET GENOT VAN
EEN WARME CHOCO OF KOFFIE! (Bij Van Hoek - niet verplicht,
wel gezellig)

De dinsdagmiddaggroep fietst al enkele winters gewoon door, maar
dan op de ATB.
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Op donderdagmiddag fietst er ook een groep net zoals op de
dinsdagmiddag.
Op beide dagen vertrek om 13.00 uur

“Dresscode”: TWC tenue – huidig design of eentje daarvoor!!
willen gezien worden!!!
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