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Telefoonnummer TWC vervallen 
Als sinds jaren heeft TWC een mobiele telefoon voor noodgevallen tijdens de 
zondagsritten. Aangezien heel veel leden op zondag een mobieltje bij zich hebben 
willen we de TWC mobiel laten vervallen. Deze moet telkens opgewaardeerd 
worden terwijl het nut ervan een beetje achterhaald is.  
  

Wist je dat.......... 
 

........ TWC Gemert dit jaar 

weer op de Jaarmarkt wil 
staan op zondag 11 
september. Hiervoor 
vragen wij vrijwilligers om 
mee te helpen met de 
Open Gimmertse 
Kampioenschappen 
Slowbiken. Zet je 2 uurtjes 
in voor TWC. Vele handen 
maken licht werk. Meld je 
aan bij 

h.vanmelis@fvdpverf.nl  
 

......... Edwin, Harold, Sjaak en 
Harm de Marmotte gefietst 
hebben. En dat zij alle vier 
het zilver hebben behaald. 
Een dikke proficiat van TWC 
Gemert.   
 
........... Hanzie van Melis de 
Vierdaagse van Nijmegen 
heeft gelopen. Deze 
alleskunner heeft elke dag 40 
kilometer moeiteloos 
volbracht. Proficiat namens 
TWC Gemert. 
 
.......... jouw fiets vakantiefoto 
ook op de site van TWC komt 
te staan. Stuur daarom een 
foto via de mail naar 
voorzitter@twcgemert.nl of 
via de groepsapp. 
 
Verjaardagen: 
2/8 Nicoline de Wit 
2/8 Jacky Vermeulen 
3/8 Rene Reijnders 
4/8 Anke Samoy 
16/8 Jos Snijders 
17/8 Jan Reijnders 
18/8 Johan Verheijen 
20/8 Willem van Amstel  
21/8 Geert-Jan van Berlo 
22/8 Jan van Extel 
27/8 Frank van der Hoff 

 

Planning 2016 
11 sept. Jaarmarkt TWC 
15 sept.  TWC reis naar de Mont Ventoux  
26 sept. Informatieve avond zaal Manders 
19 of 26 nov.  Club cq feestavond. (afsluiting seizoen) 
11 dec.  TWC ATB JUMBO tocht 

 

 

Inschrijven Mont Ventoux  
Voor degene die nog interesse heeft om mee af te reizen naar na Mont Ventoux 
kan zich nog inschrijven. Tot nu toe zijn er 12 inschrijvingen. Van MKG 
koeriersdiensten hebben wij een grote bestelwagen beschikbaar gekregen voor 
het vervoer van de fietsen. Hieronder het programma: 

- Bijeenkomst alle deelnemers dinsdag 6 september    
- Vertrek donderdag 15 september.  
- Vrijdag en zaterdag mogelijkheden tot fietsen 
- Terug zondag 18 september 
- 2 dagen fietsen 
- Kosten € 26,85 per persoon per nacht. (Excl. linnengoed) 
- Ontbijten en eten is nader te bepalen. 
- Eigen vervoer en de kosten delen met samen rijden. 
- Overnachten in Montbrun les Bains (12 kilometer van de Mont Ventoux) 

Klik hier voor de locatie www.hameau-des-sources.fr 
Opgave bij voorzitter@twcgemert.nl  of telefonisch 06-50203962.  

Najaarsvergadering Informatieve avond  
In de maand september wordt er een najaarsvergadering cq informatieve avond 
georganiseerd voor alle leden. De volgende komt op de agenda:  

- ATB 
- Nieuw huishoudelijk reglement  
- eerste helft seizoen evalueren, 
- Gastspreker materialenbeheer.   
- Gastspreker sporten en voeding.  

Datum en tijd volgen nog. 
 
  ATB JUMBO tocht 
Op zondag 11 december wordt weer de ATB JUMBO tocht georganiseerd door 
TWC Gemert. Kartrekkers zijn Jose van Erp, Rene van Diepen, Hanzie van Melis 
en Bert Mickers.  Wel zijn we nog op zoek naar iemand die als ATBer de route en 
uitzetten daarvan voor zijn rekening wil nemen en anderen aanstuurt met het 
uitzetten. Graag contact opnemen met Bert Mickers 06-50203962 

Profile stopt met sponsoring 
Profile Wibo de Jong uit Gemert is gestopt met sponsoring van TWC Gemert. Dat 
wil zeggen dat de leden van TWC Gemert geen korting van 15% meer krijgen 
aankoop van materialen.  
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