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Fietsliefhebber, 
 

Hierbij ontvang je de informatiebrief van Toer Wieler Club de Wekkers met hierin alle informatie over 

onze vereniging. TWC de Wekkers is opgericht in 1973, wij zijn een officiële vereniging die staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets 

Unie (NTFU). Het lidmaatschap op jaarbasis bedraagt €85,00 en rijden er zowel dames als heren actief 

mee. 

Wegseizoen 

Het weg seizoen loopt van maart t/m september en de Wekkers staan bekend om de mooie routes die 

worden gereden. Op zondag rijden we met een A- en B-ploeg en is het verplicht om in onze clubkleding te 

rijden, zodra je bent ingeschreven als lid is het mogelijk om deze te bestellen. De keuze voor de groep mag 

jezelf bepalen maar wordt er wel verwacht dat je op kop kunt meedraaien. De A-groep rijdt gemiddeld 30 

Km en de B- groep 28 Km per uur. Tevens worden voor de ritten op zondag afspraken gemaakt met een 

koffie punt onderweg als rustpauze, hier wordt een kop koffie genuttigd en betaald door de vereniging. 

Ook gaat er op zondag met één groep de volgauto mee en is het mogelijk om bij lekrijden het wiel te 

verwisselen. 

Buiten de ritten op zondag worden er door leden ook ritten georganiseerd op andere dagen, informatie 

hierover is te vinden op de homepage. 

Veiligheid 

De veiligheid binnen onze toerclub staat hoog in het vaandel en worden leden erop geattendeerd indien 

zij zich niet houden aan de wegenverkeerswet. Is het verplicht om met een degelijke fiets en helm te 

rijden. Valpartijen zijn nauwelijks te vermijden maar is veiligheid een terug kerend agenda punt op onze 

jaarvergadering, leden worden aangesproken op roekeloos rijgedrag. 

ATB-seizoen 

Zodra de laatste rit op de weg is gereden worden er afhankelijk van het weer in diversen groepjes ritten in 

het bos en op onverharde wegen gereden. Informatie voor deze ritten is dan ook op de homepage te 

vinden. Ook zijn er leden die wekelijks ATB routes rijden die door verenigingen in de regio worden 

georganiseerd om fit te blijven voor het weg seizoen. 

 

 

http://www.twcdewekkers.nl/
http://www.parkhotelvalkenburg.nl/
http://www.verheijenverfenwand.nl/
http://www.cateringvanderputten.nl/
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Nooyen+Aannemersbedrijf%2C+Leembaan%2C+Deurne


 
 

 TWCDEWEKKERS.NL 

 

 

 

Toertochten 

Als aangesloten verenging bij de NTFU organiseren wij jaarlijks twee toertochten, waarvan 1 op de weg en 

1 ATB tocht. Hierbij worden leden verzocht assistentie te verlenen waarna het natuurlijk ook mogelijk is 

om de tocht zelf nog te rijden. Beide toertochten staan goed aangeschreven en komen hier jaarlijks circa 

1000 deelnemers op af. 

Clubactiviteiten 

Buiten de wekelijkse tochten die wij rijden zijn wij ook een vereniging en organiseren wij door het jaar 

heen ook activiteiten zoals de jaarvergadering, tijdrit in juni met prijsuitreiking en barbecue en een 

verrassingstocht. Door de leden worden ook extra activiteiten georganiseerd zoals het bezoeken van 

toertochten in binnen en buitenland of een fietsweekend, eenmaal binnen de vereniging kom je er snel 

genoeg achter wie hier de initiatiefnemers in zijn. 

NTFU 

De NTFU is de grootste wielerbond van Nederland waarbij wij als vereniging zijn aangesloten. Eén van de 

voordelen is dat wij onder de vlag van de NTFU onze toertochten mogen organiseren en dat onze leden 

tijdens het fietsen verzekerd zijn tot een bedrag van €1000. Ook krijg je een korting wanneer je een 

toertocht rijdt bij een andere vereniging.  

Media 

De vereniging heef een eigen homepage www.twcdewekkers.nl waar veel informatie te vinden is. Ook 

wordt de homepage wekelijks ge-update met informatie over fiets activiteiten in het weekend. De 

Wekkers zijn ook te vinden op social media en wel op Facebook, Twitter en Strava. Wij zouden het leuk 

vinden als je onze pagina op Facebook zou willen liken. 

Vrijwilligersbeleid 

Buiten het dagelijks bestuur hebben wij enkele commissies opgericht om werkzaamheden te verspreiden. 

Zo is er een route commissie die jaarlijks de route begeleiden, is er een commissie voor de toertocht 

Deurne-Deurne en een commissie voor de ATB tocht. Daarnaast beheren we een gedeelte van de ATB 

route rondom Deurne, het onderhoud wordt door de leden uitgevoerd. 

Mocht je na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben of iets niet duidelijk zijn neem dan 

contact op door een mailtje te sturen naar twcdewekkers@gmail.com, je mag mij natuurlijk ook bellen 06-

23419098. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Bol 

Secretaris. 

http://www.twcdewekkers.nl/
http://www.twcdewekkers.nl/
mailto:twcdewekkers@gmail.com
https://www.facebook.com/WekkersDeurne/?fref=ts
https://www.strava.com/clubs/211919

