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

........ De ATB ers weer volop 
aan de gang zijn met hun 
rondjes door de bossen. 
Onderstaand staan de tochten 
die in de regio worden 
verreden. (zie ook de agenda 
in www.twcgemert.nl )  
 
27/10 Asten 
28/10 Aarle rixtel 
3/11 Lieshout 
4/11 Beek en Donk 
11/11 Zeeland 
18/11 Stiphout 
25/11 Helmond, Geffen 
2/12 Boekel, Ysselstein 
9/12 Gemert 
16/12 St. Antonis 
23/12 Deurne, Wanroij 
26/12 Schayk, Valkenswaard 
31/12 Someren 
6/1 Aarle Rixtel 
13/1 Asten 
20/1 Oss 
27/1 Uden 
10/2 Nuenen, Volkel 
17/2 Liessel 
24/2 Eerde 
 
 

Planning 2018 
9/12 ATB JUMBO Classic 

Einde wegseizoen toch doorfietsen 
Het seizoen is weer ten einde en we hadden het wat het weer betreft niet beter 
kunnen treffen. Gelukkig zijn er op een paar kleine valpartijtjes geen grote 
ongelukken gebeurd. Maar voorzichtigheid blijf van groot belang. Op de zondagen 
blijven we gewoon op de weg fietsen voor de liefhebbers en starten bij goed weer 
om 09.00 uur op het Ridderplein.      

ATB JUMBO Classic 9 december. 
Op zondag 9 december organiseren wij weer de ATB JUMBO Classic. De 
startlocatie is dit jaar Champignonkwekerij van de Boomen aan de Beeksedijk in 
Gemert. In de kantine kunnen de deelnemers inschrijven en er is voldoende 
parkeergelegenheid. Er zijn drie afstanden namelijk 33, 42 en 52 kilometer. De 
pauzeplaats is in Milheeze bij de molen.  
Remco van Gemert is al volop bezig met een team om de route voor te rijden en 
voor te bereiden. Hij kan nog enkele ATBers gebruiken om te helpen. Meld je dan 
aan bij remcovangemert@gmail.com . Er zijn maar 3 oversteekpunten die 
aangeduid worden met borden en niet meer met verkeersregelaars.  
Er zijn wel nog volop vrijwilligers op die dag nodig om een handje te helpen zoals 
bij de startlocatie en het pauzepunt. Wil je meewerken laat dat dan even weten 
aan Bert voorzitter@twcgemert.nl of via de groepsapp.   
 

Enquête sporten in de winter 
Er is deze week een enquête uitgezet onder de leden om te kijken of er behoefte 
is om samen te gaan sporten. De uitslag van de enquête is als volgt: 
18 personen willen samen trainen waarvan: 

- 4 personen niet extra willen betalen 
- 10 personen al elders spinnen of Mountainbiken 
- 5 personen al elders een spinning abonnement hebben 
- 14 personen samen willen sporten en extra betalen 
- 3 maandag, 5 dinsdag, 8 woensdag en 5 donderdag de favoriete avonden 

 Er wordt nu bekeken waar we dit samen kunnen gaan doen en hoe.  
 

Kleding bestellen 
Zoals in het voorjaar afgesproken is zullen we aan het einde van het seizoen 
inventariseren wie er nog extra kleding wil bestellen. Dit met dezelfde kortingen als 
in het voorjaar exclusief de bijdrage van de sponsor. Degene die zichtbare slijtage 
problemen ondervonden van de nieuwe kleding kunnen zich dan ook melden bij 
Hanzie.   

BikeMotion 
Van 1 t/m 3 maart is er dit jaar de fietsbeurs BikeMotion in Utrecht. Een beurs met 
alles op het gebied van racefietsen, mountainbikes etc. Deze beurs is 
gecombineerd met de Fiets en Wandelbeurs. Misschien een leuk idee om dat 
samen met TWC leden te bezoeken. Bij voldoende belangstelling kunnen we een 
en ander gaan organiseren. Heb je interesse laat het dan even weten aan 
voorzitter@twcgemert.nl  
 

 

 


