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Planning  
Voorlopig geen planning 
 

Ruimte voor wielen gezocht 
 

De vereniging is naarstig op zoek naar een ruimte voor het opbergen van de reserve 
wielen. In het begin van het seizoen en op het einde zijn ze onderweg van de ene 
naar de andere volgauto maar. De behoefte aan ruimte is er nu tijdens de crisis en in 
de winter periode. Heb je zelf misschien een ruimte of weet je ergens een ruimte laat 
dat dan weten aan voorzitter@twcgemert.nl  
 

 

Corona virus 
 

Het Corona virus treft iedereen. Is het niet in gezondheid, dan wel in economie of in 
bewegingsvrijheid. Toch zullen we er samen doorheen moeten. Wanneer het seizoen 
opnieuw opgestart gaat worden is geheel aan de richtlijnen die gegeven worden door 
de overheid. Tot die tijd graag alleen gaan trainen of max met z’n tweeën. Omdat het 
steeds drukker wordt op de fietspaden met fietsers en wandelaars is het zeer 
belangrijk om: 

1. Rekening te houden met andere weggebruikers.  
2. Zorg dat je een bel hebt   
3. Bedank de mensen als ze voor je op zij gaan.  
4. Wordt niet boos als het een keertje anders loop.  

Wij wensen verder iedereen het allerbeste in goede gezondheid.  
 
 

Commissie 40 jarig jubileum 

Op 27 december van dit jaar bestaat TWC Gemert 40 jaar. Een jubileum om te vieren 
natuurlijk. Samen met nieuw bestuurslid Eddy Verhagen gaat de commissie 
bestaande uit Edwin van Extel, Erwin Lucker en Andre Smits bekijken welke activiteit 
op touw gezet kan worden.  

 

Zeven dorpentocht 
Gemert-Bakel. 
Er is nog geen beslissing 
genomen door de Gemert-
Bakelse wielerclubs over 
het al dan niet doorgaan 
van de Zeven Dorpentocht 
van eind augustus begin 
september. Dit hangt 
geheel af van de richtlijnen 
van de overheid. Een 
activiteit die afgelopen jaar 
ruim 700 fietsers op de 
been bracht.  
 

Meer fietsers 
Door deze coronatijd zijn er 
steeds meer mensen die 
wandelen en fietsen 
ontdekt hebben. 
Fietshandelaren hebben 
momenteel gouden tijden. 
Wij juichen dit alleen maar 
toe. Dit kan natuurlijk 
gevolgen hebben voor de 
drukte op de fietspaden 
maar ook mogelijk een 
toeloop van het aantal 
leden.  

 
Loting volgwagen. 
De loting van de 
volgwagen blijft voorlopig 
gehandhaafd. Alleen de 
datums voor de namen 
zullen gewijzigd worden.  
1-3 Patrick van de Laar 
8-3 Hein van de  Acker 
15-3 Bart van de Elzen 
22-3 Marien van de Valk 
29-3  Andor van Hek 
5-9 Bert Mickers 
4-10 Leo Maas 
11-10 Harold Goddink 

Marc Verhagen nieuwe voorzitter TWC Gemert 
 

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat Marc Verhagen de voorzitters 
hamer overneemt van Bert Mickers die in de laatste ledenvergadering is afgetreden. 
Voorlopig neemt Hanzie van Melis het secretariaat op zich en is Eddy Verhagen 
toegetreden tot het bestuur. Voorlopig ziet het bestuur er vervolgens uit: 
Voorzitter;  Marc Verhagen 
Secretaris;  Hanzie van Melis 
Penningmeester; Peter Manders 
Bestuurslid activiteiten; Eddy Verhagen 
Bestuurslid;  Remco van Gemert 
 

 

Herstart seizoen 
 

Als de richtlijnen van de overheid het toelaten om weer met grote groepen te mogen 
fietsen zal goed gekeken worden hoe de indeling van het programma er uit zal zien. 
Sommige van de leden hebben flink door getraind terwijl anderen mogelijk de fiets nog 
niet aangeraakt hebben. Daarom is het goed dat we 3 groepen hebben waar ieder zijn 
keuze uit kan maken. Tzt wordt het programma bekend gemaakt.  
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