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

........ de eerste ritten van het 
jaar er al weer op zitten en 
goed verlopen zijn.  Vanaf 
zondag 19 maart de groepen 
een en twee weer apart gaan 
fietsen.  
 
....... wij enkele nieuwe leden 
mogen verwelkomen namelijk 
Ton Boonaerts, en oud lid 
Geertjan van Geffen. Welkom 
bij TWC Gemert.  
 
........ Zondag 9 april is er een 
grote ATB Bike event voor de 
ziekte van Duchenne. De tocht  
start van 0830 tot 1000 uur op 
het Wolfsbosterrein in 
Gemert. Alle opbrengst gaat 
naar het goede doel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen: 
17/3 Hans jonkers 
22/3 Julien Mostard 
11/4 Erwin Lücker 
18/4 Twan van den Berg 
18/4 Jos Snijders 
23/4 Enrico Meulenbroek 
 

Namens TWC Gemert van 
harte gefeliciteerd.  

Planning 2017 
25/3 Gratis inloopochtend 

22 t/m 25 juni  Weekend Sauerland 

Gratis inloopdagen 
Op de zaterdag 11 maart is de eerste inloopdag van TWC Gemert geweest. 
Daarbij kregen de cursisten een uurtje theorie en daarna ging men de fiets op voor 
een korte rit. Een aardig succes ondank de magere aanmelding. 
 
Op 25 maart is er nog een inloopdag. Ook TWC leden zijn welkom. Het is 
overigens goed voor elk lid om weer een keertje een stukje theorie over regels en 
termen te krijgen. Denk niet dat je alles al weet. Iedereen is welkom op 25 maart 
om 09.00 uur bij de Engelenbucht. Fiets en fietskleding meebrengen. Wel van 
tevoren even aanmelden bij voorzitter@twcgemert.nl of via 06-50203962    

Dorpentocht 
Er ligt een voorstel op tafel om met de wielerverenigingen ATBeast, TWC Gemert, 
Elsendorp, Mukerdur en de Ripse renners de dorpentocht op zondag 9 juli te 
organiseren. Dit was voorheen onze Jumbo gezinstocht. Het moet dus een grote 
fietshappening in Gemert-Bakel worden op de gewone fiets. Dit om het fietsen in 
het algemeen te stimuleren. In elk dorp kan gestart en gepauzeerd worden     

ENKELE GEDRAGSREGELS EN TIPS: 
 Draag altijd een valhelm, hoofdzaak! Hebben van een fietsbel, noodzaak! 
 Volg de normale verkeersregels. 
 Geef waarschuwingen van voor naar achter duidelijk door. Een schakel te 

weinig en achter weten ze niet wat er voor gebeurt. 
 Ook waarschuwingen van achter naar voor goed doorgeven. O.a. als het 

te hard gaat.  
 Wees correct tegenover elkaar en andere weggebruikers, in veel 

     gevallen veroorzaken we zelf onnodige irritatie.  
  Schelden helpt nooit! Vriendelijkheid wel!  
 Als we voorrang krijgen waarop we geen "recht" hebben, geef dan 

     even een bedankje, dit geeft de andere weggebruiker een "goed  
    gevoel" en hij of zij zal dit vaker doen.  

 Bedenk dat andere verkeersdeelnemers een fietser associëren met 
"langzaam" en mede daarom onze snelheid verkeerd inschatten,  
  met alle gevolgen van dien!   

 Als je ziet dat het tempo te hoog ligt voor een van de anderen,  
  neem dan zelf het initiatief door te vragen het tempo te laten  
  zakken, of houd hem of haar uit de wind. 

 Als we met de groep fietsen blijven we op elkaar wachten, ook als 
  iemand pech heeft . (Samen uit, samen thuis) 

 In een groep fietsen we altijd met twee naast elkaar. Achter in de 
  groep is niet altijd de beste plek. 
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