
 
  

 
 

  Jaargang 2018              Heb je nieuws of een mededeling mail dan naar  voorzitter@twcgemert.nl                         April . 

 
Toer en Wielerclub Gemert 

Nieuwsbrief 
 

 

Jarige leden;  7/5 Ronnie van de Laar, 12/5 Willy van Extel, 13/5 Hein van den Acker, 25/5 Patrick van de Laar,   
26/5 Theo van de Vossenberg, 29/5 Hennie Rooijackers, 7/6 Koen van Erp, 8/6 Sjaak van der Avoort, 10/6 Hans 
Vermeulen,  14/6 Cor van Wetten, 17/6 Harm Muijsers, 24/6 Bernard Rooijackers, 25/6 John van Kessel. 
Van harte gefeliciteerd namens TWC Gemert 

 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

........ de Rabobank Clubactie 
een mooi centje op kan 
leveren voor TWC Gemert. 
Dus DOE MEE EN STEM OP 
TWC. 

 

………. Op zondag 10 juni 
willen wij weer een gezellige 
barbecue organiseren met de 
leden en hun gezin. Dus houdt 
die datum vrij. 
 
………. GEBRUIK GROEPSAPP 
- Wel fietsberichten 
- Wel bestuursberichten 
- Wel “wie heeft er zin” 
- Wel “Ik ga mee” 
- Wel “ik heb een fiets 

tekoop” 
- Interesse in de fiets 

“persoonlijk reageren” 
- Geen duimpjes 
- Geen “ik kan niet mee” 
- Geen “lekker gefiets” 

 

………. Laten we de groepsapp 
zuiver houden en als je een 
grappig foto of een grappig 
bericht hebt kun je je 
aanmelden voor de Grapsapp 
van TWC. 
 
………. Zondag 10 juni is er in 
Helmond een tocht waar alle 
wegen afgesloten worden 
waar de massale groep fietst. 
Kijk op www.tc81.nll   
 
 
 
 
 

Planning 2018 
10 juni  TWC Club barbecue 
22 juni  Weekend TWC 

RABO bank clubactie 
De Rabobank Clubactie kan voor TWC Gemert een leuk bedrag opbrengen maar 
daar moeten we wel wat voor doen. Hoe kun je stemmen: 

- Je moet lid zijn van de Rabobank. Rekeningnummer is niet voldoende. Dit 
kun je gemakkelijk doen door je aan te melden. Dit kost niets en heeft 
geen consequenties.  

- Dan krijg je een aanmeldcode thuisgestuurd en daarmee kun je stemmen. 
- Maximaal 5 stemmen met maximaal een per club. 
- Je kunt ook je familie vragen te stemmen en of zij hun code aan je geven.  

Dan kunnen we nog € 200,00 extra winnen door op de meest originele manier het 
bedrag op te gaan halen. Heb je een idee laat het dan even weten op 
voorzitter@twcgemert.nl  
 

Trainingsavonden 
De avondtrainingen zijn weer begonnen. De tijd voor de snelle groep gaat 
veranderen naar 18.25 uur. De indeling is als volgt: 
Di en do 18.25 uur snelle groep 
Di en do 18.45 uur max. 35 km/h 
Wo 19.00 uur max. 30 km/h  

Kleding 
De presentatie en uitreiking van de kleding is vlotjes verlopen. Na enkele mooie 
woorden van de sponsor en de foto op het Ridderplein kan iedereen zondags in de 
nieuwe kleding fietsen. Als er nog klachten of opmerkingen zijn over de kleding 
kan men dit melden bij Hanzie van Melis.  
 

Nieuwe secretaris. 
Tijdens de algemene ledenvergadering was Rene van Diepen  
als secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels hebben  
we een nieuwe secretaris in de naam van Marc Verhagen. Wij  
wensen Marc een fijne tijd in het bestuur. 
 

Gedragsregels 
TWC Gemert heeft de drie V’s hoog in het vaandal. Veiligheid, Vriendelijkheid en 
Vrolijkheid. Daarom is het belangrijk om ons aan de regels te houden: 

- Verplicht dragen van een helm 
- Verplicht een fietsbel. (ipv Heej an de kant) 
- Hou je aan de verkeersregels. 
- Bij het inhalen zegt de eerste “we zijn met een grote groep” (eventueel 

aantal) 
- De laatste zegt dan “Ik ben de laatste dank je wel) 

Want bij het voorbij gaan zien ze op onze rug met grote letters JUMBO en TWC 
GEMERT staan.  

Rustende leden 
Het bestuur van TWC Gemert heeft besloten om voor rustende leden een aparte 
contributie te vragen. Zij betalen per jaar € 20,00. Dit is exclusief de verzekering 
van de NTFU. Wil men wel een verzekering voor de fiets  komt er een bedrag van 
€ 35,00 bij.  
 

 


