
 
 

 
 

  

 

  Jaargang 2016              Heb je nieuws of een mededeling mail dan naar  voorzitter@twcgemert.nl                      oktober. 

 

 
Supermarkten                         

 
 

 

Toer en Wielerclub Gemert 
Nieuwsbrief 

 
  

 

 
  
 
 
 
 
  

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

......... de club / feestavond 
wordt gehouden op 25 
november ipv de 26

e
.  

 
........ bij binnenkomst 
iedereen al een gratis lot 
krijgt voor een loterij met 
mooie prijzen.  
 
.......... de ATB ers weer volop 
aan de bak kunnen. In een 
onderstaande lijst de 
toertochten in de buurt. 
Uiteraard zijn er nog meer 
tochten. (Zie NTFU site) 
23/10  Eindhoven 
29/10  Asten 
30/10  Valkenswaard 
6/11    Beek en Donk 
13/11  Aarle Rixtel 
20/11  Stiphout 
27/11  Helmond 
4/12    Boekel 
11/12  Gemert 
18/12  Deurne 
24/12  Wanroij 
26/12  Schaijk 
31/12  Erp 
8/1      Escharen 
8/1      Aarle Rixtel 
15/1    Overloon 
22/1    Oss 
29/1    Uden 
5/2      Oploo 
12/2    Nuenen 
19/2    Volkel 
27/2   Eerde 
 
Verjaardagen: 
17/10 Maikel de Groot 
18/10 Patrick Maas 
20/10  Paul Hazenveld 
22/10  Maarten Jonkers 
24/10 Iwan Verloop 
4/11 Peter Manders 
11/11 Gerard v/d Wetering 
12/11 Remco Muijsers 
15/11 Mark Rooijackers 
20/11  Patrick de Koning 
22/11 Carlo van Schaijk 
23/11  Kees Rooijackers 
 

Planning 2016 
23 okt.  JUMBO-LOTTO toertocht 
25 nov.  Club cq feestavond. (LET OP datum gewijzigd) 
11 dec.  TWC ATB JUMBO Classic 

 

Club / feestavond 
De Club / feestavond van TWC Gemert zal op vrijdag 25 november  vanaf 20.30 
uur worden gehouden bij Dansschool Manders aan de St. Annastraat Gemert. De 
bijdrage voor deze avond is € 10,00 per persoon. Deze prijs is voor drank, muziek , 
borrelhapjes en een patatje na afloop.   
Op deze avond zal tevens de winnaar van het algemeen klassement bekend 
worden gemaakt. Opgave voor de feestavond bij  Bert Mickers, Kerkstraat 26 
door aanmelding via voorzitter@twcgemert.nl of  inlevering van onderstaande 
strookje met betaling van € 10,00 p/p vóór 11 november.        

Einde wegseizoen   
Afgelopen 9 oktober is de laatste wegrit al weer geweest van het seizoen 2016. 
Indien het weer het toelaat willen we toch gewoon op zondag om 09.00 uur blijven 
fietsen. Dit zal verder niet gestuurd worden door de vereniging betreffende 
afgelastingen ed.   
 
  

ATB JUMBO tocht 
Na het succes van vorig jaar is de ATB JUMBO Classic dit jaar op zondag 11 
december. We staan als organisatie al aardig in de startblokken. Al heel veel leden 
hebben de toezegging gedaan om mee te helpen. Perfect maar we kunnen nog 
altijd wel extra handjes gebruiken zeker bij de voorrijders. Wil je nog wat extra 
kilometertjes maken in de bossen doe dan mee en help TWC. Geef je op bij 
Hanzie van Melis   h.vanmelis@fvdpverf.nl  

 

Jumbo-Lotto toerdag 
Op zondag 23 oktober is er een Lotto-Jumbo toerdag in Woerden. Wat krijg je op 
die dag: 
Meerijden met de toertocht op zondag 23 oktober 
Team LottoNL-Jumbo wielershirt 
Team LottoNL-Jumbo bidon 
Bewaakte fietsenstalling & garderobe 
Toegang tot Bike MOTION Benelux 2016 na de toertocht 
Toegang tot de Team LottoNL-Jumbo fandag op zondag 23 oktober 
Kijk voor meer op  https://www.de6vanlotto.nl/toertocht/de-6e-van-lotto/ 

 
Naam   ............................................................................................................... 
komt naar de club – feestavond op 25 november om 20.30 uur met 
1 of 2 personen. 
Kosten € 10,00 p/p betalen bij opgave. 
Inleveren bij Bert Mickers , Kerkstraat 26 Gemert 
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