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SPONSOREN

Beste leden,

Sponsoren zijn erg belangrijk voor ons als club, Toerclub Vlijmen.

Elke tocht of rit welke door het jaar heen gereden wordt binnen onze vereniging is het kameraadschap en 
vriendschapsgehalte hoog. Dit maakt ons tot een bijzondere vereniging waar we trots op mogen zijn. 

Zo'n zelfde band hebben we ook met onze sponsoren. 
Dit zijn veelal eigen leden maar ook mensen die onze club een warm hart toedragen.
Door samen te werken met sponsoren zijn wij financieel-, maar zeker ook sociaal gezien, een gezonde 
vereniging welke op dit moment zo'n 85 leden telt. 

Om de band met sponsoren wat meer te benadrukken is er nu ook voor gekozen om een boekwerk 
te maken en ze aan jullie voor te stellen. 
Wat voor bedrijven zijn het? Wat doen ze? En misschien zelfs, wat kunnen zij voor mij betekenen?

Hopelijk heb je na het lezen van dit boekje ineens de juiste partner voor al uw uitdagingen op sportief of 
ander vlak. 

Op de jaarvergadering van 21 februari '18  is dan ook vol trots aan jullie het nieuwe tenue gepresenteerd.
Dit tenue is er wederom voor een periode van drie jaar en we rijden dan weer rond in een wat ons betreft 
supermooi, kwalitatief hoogwaardig en qua uitstraling fantastisch tenue.

Hopelijk zal dit tenue ook door eenieder vol trots, en in ieder geval bij iedere tocht van de club, 
gedragen worden. Ik wens iedereen dan ook veel leesplezier toe en zie uit naar wederom drie sportieve en 
succesvolle jaren!

Michel van Vugt

Voorzitter Toerclub Vlijmen.
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Nieuw tenue 2018/2020

tenue 2018/2020
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Kleding bijbestellen

Vanaf dit jaar kun je zelf via de TCV webshop kleding en accessoires bij bestellen. 

Via de onderstaande link kunnen de leden zich begeven naar de webshop en zich registreren.

https://www.bioracer.com/nl/mybioracer/?r=cwzrn6SDkR

Maak een account aan en je kunt bestellen.

tenue 2018/2020



Uw ruggensteun zit op het Burgemeester van Houtplein 

 
Met Bas van Doorn Tweewielers kom je verder... 
 
Veel fietsers rondom Vlijmen – plezierfietsers en sportfietsers – kennen Bas al jarenlang. Hij was 
immers dat vakmannetje dat altijd meteen klaar stond als dat nodig was. Dat was voor elke 
fietsliefhebber de reden om aan te bellen bij die fietsenwinkel aan het Burgemeester van 
Houtplein op de Vliedberg. Bas zag meteen wat er nodig was; schroefje hier, schroefje daar, een 
beetje smeren links, een beetje smeren rechts … En desnoods nog een duwtje in de rug en snel 
weer op weg. 
In 2017 maakte Bas van zijn lust zijn leven…. De winkel werd omgedoopt tot Bas van Doorn 
Tweewielers. 
 
Een goed moment om nog een tandje bij te zetten. De winkel kreeg al snel in een vriendelijk groene 
uitstraling. En sindsdien is het ‘Bas van Doorn-groen’ te zien op heel veel fietsen in de omgeving… 
Dankzij vele dealerschappen kan hij stadsfietsen, elektrische fietsen, kinderfietsen en ook 
sportfietsen leveren.  
In de fraaie winkel staan de glimmende fietsen in het spotlicht. Wie zweert bij een bepaald merk kan 
kiezen uit Cannondale, Merida, Sparta, Koga, Rih, Gazelle, Cortina, Vogue, Loekie, Alpina, Troy enz. 
Omdat Bas zelf ook graag de mountainbike pakt, weet hij prima wat de sportieve fietser nodig heeft. 
Hij kent de mogelijkheden van elke sportfiets. Een fiets moet passen als een maatpak. Hierin 
onderscheidt de fietsenmaker zich van de fietsenspecialist. Een perfect samengaan tussen sportmens 
en fietstechniek.  
 

Bas over het logo op jullie rug:  
 
“Ik ben blij dat de fanatieke fietsers van TCV rondrijden met het logo van mijn 
winkel op de rug. Daardoor verlies je elkaar niet uit het oog. Echte sportlui 
houden elkaar in de race en ik zorg letterlijk voor dat extra steuntje in de rug.” 
 
Veel fietsplezier 
Bas van Doorn 

www.basvandoorntweewielers.nl



www.carexpert.nl/carexpert-van-eggelen

CarXpert van Eggelen

Vakkundig onderhoud en specialistische reparaties.

CarXpert Van Eggelen is als universele garage uw adres voor auto onderhoud, APK en 

reparaties van alle merk auto’s. 

Als lid van Bovag heeft u garantie op auto onderdelen en auto onderhoud. 

Door de frequente training die onze monteurs volgen, heeft CarXpert van Eggelen alle kennis 

in huis om uw auto te voorzien van de beste kwaliteit onderhoud.

CarXpert van Eggelen is gespecialiseerd in:

    Reparatie

    APK

    Uitlijnen

    Autoschade

    Aircoservice

    Banden

    Uitlaten

    Diagnose

    Diesel & Hybride



www.zusje-tapas.nl/onze-zusjes/t-zusje-vlijmen

Brasserie 't Zusje

Bij 't Zusje staat de behoefte van de gast centraal.

Het gaat niet alleen om lekker eten, maar ook om de beleving daarbij.

De aantrekkelijke entourage die kenmerkend is voor 't Zusje en de bourgondische sfeer 

maken het plaatje compleet!

Avondvullend bourgondisch genieten...

Gasten kunnen voor een vaste prijs gedurende de hele avond van alles proeven.

Het tapasconcept maakt eten tot een sociale happening. 

De doelgroep is breed, zowel groepen als stelletjes kunnen zich uitstekend vermaken.

't Zusje verdient geen beschrijving maar een beleving!
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Total Fit Vlijmen

Total Fit is een sportcentrum. We maken mensen fitter, laten ze afslanken, 

begeleiden ze op medische basis en bovenal bieden we ze sportief plezier.

Fitness, cardio, spinning, fitheidstesten, 

personal training, EMS-trainingen.

Uw wens, onze aandacht!

Maatwerk ahv rittenkaarten of enkel eenmalige fitheidstesten!

Vanaf 2018 spinnen we op de nieuwste Stages spinningbikes. Virtuele fietsbeleving, 

wattage-meting, meetbare prestaties, super professionele bikes!

De meest aantrekkelijke manier van spinning ever!

Spinning 2.0 @ Total Fit Vlijmen.



www.bosschemotorenrevisie.nl

Bossche Motoren Revisie 

is een motoren revisie bedrijf waar het ambacht en vakmanschap hoog 

in het vaandel staan. Ons team is gespecialiseerd in het reviseren van dieselmotoren en 

onderdelen voor de scheepvaart, industrie, transport en landbouw sector. 

Het bedrijf heeft een rijke historie en heeft inmiddels een grote expertise opgebouwd. 

Een van de toonaangevende activiteiten is het leveren van MTH CCR fase 2 motoren 

voor de scheepvaart.

Het reviseren van motoren is specialistenwerk. Het vraagt om hoogwaardige techniek en 

goed opgeleide medewerkers die een betrouwbaar en veilig functionerend eindproduct afleveren. 

Specialistische technieken als boren, honen, rondslijpen en lassen van aluminium zijn bij ons 

in vertrouwde handen. U werkt dan ook met een betrouwbare partner die ISO 9001 gecertificeerd 

is en deel uitmaakt van de Bovag VIV. 

Zo kunt u, al sinds 1967, rekenen op onze vakmanschap en service! 

U kunt bij ons terecht voor:

    Revisie

    Reparatie

    Cilinderkoppen

    Krukas slijpen

    Turbo's

    Verstuivers

    Boegschroefmotoren

    Nieuwe Motoren

    CCR 2 motoren

    Vakkundig advies

    Service/ onderhoud



www.benf.nl

Brandt + Fernhout

Brandt + Fernhout bouwt sinds 1966 stands en interieurs voor de meest uiteenlopende bedrijven. 

Als full service bedrijf in driedimensionale visuele communicatie beheersen wij elk aspect 

van tekening tot oplevering op welke locatie dan ook in binnen- en buitenland. 

Succesvolle stands en interieurs sinds 1966

We kennen het klappen van de zweep, onze gekwalificeerde medewerkers ontwerpen, 

bouwen, schilderen, decoreren en etaleren. 

Aan de hand van uw wensen realiseren wij de mooiste en meest creatieve oplossingen op maat, 

waarmee u vervolgens uw bedrijf op unieke wijze presenteert.

 

Met de wens van de klant in gedachten tekenen onze creatieve ontwerpers 

met behulp van CAD systemen spraakmakende stands.

In de werkplaats wordt de stand door ervaren timmerlieden en schilders gerealiseerd.

 

De opbouw van een stand geschiedt vaak bij nacht en ontij. Ons personeel is daarop voorbereid, 

ons eigen vervoer is hierbij van groot belang.



www.vanderkolktegels.nl

Van der Kolk 

Kijken, voelen, beleven!

Wij zijn een bedrijf dat sinds 1934 actief is in tegels, natuursteen en sanitair. 

Wat begon als een groothandel in beton is uitgegroeid naar een bloeiend bedrijf 

in de regio Den Bosch in Tegels, Natuursteen en Sanitair.

Wij zijn een bedrijf dat zich de laatste 15 jaar heeft gespecialiseerd in het aanleveren 

en verwerken van wand en vloertegels/natuursteenvloeren en het compleet assortiment 

sanitair leveren en renoveren van badkamers van A t/m Z.

Wij geven u graag een goed advies in onze showroom van 850 m2. Tevens beschikken wij 

over het programma Saninet. Dit programma zorgt voor een 3-dimensionale tekening 

van uw compleet ingerichte badkamer.

Graag tot ziens in onze showroom.



Van den Bosch 



www.de-kluis.nl

De Kluis

In het centrum van Vlijmen, bevindt zich ons restaurant. 

Een plek voor de beste koffie of thee en het lekkerste gebak, waar u lekker kunt borrelen of 

genieten van een fijne lunch. 

’s Avonds kun je genieten van een heerlijk diner, zonder fratsen maar wel met de beste ingrediënten. 

Ons restaurant is voorzien van een ruim terras waar u in de zomer heerlijk kunt vertoeven. 

De Kluis is een ontmoetingsplek voor jong en oud, straalt warmte uit maar vooral gezelligheid.

Graag tot ziens in de Kluis



www.giardino-online.com

Giardino

GIARDINO is uitgegroeid tot een begrip binnen het segment consumententuindraad 

en dit voornamelijk door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Hierdoor heeft GARDEN TRADE INTERNATIONAL BVBA in de sector de plaats als marktleider 

in België welverdiend ingenomen. Door de groei, waardoor meer materiaal gestockeerd moest 

worden en er steeds meer personeelsleden in dienst kwamen, werden de bureelcontainers 

alsook het 1600m² magazijn te klein en nam het administratief personeel in augustus 2004 zijn 

intrede in een kantoorgebouw en begin 2005 werd het tweede magazijn van 3700m² in gebruik 

genomen. In 2010 werd nog een derde en voorlopig laatste magazijn bijgebouwd. 

25 jaar later heeft de firma een overdekte opslagruimte van 11.000m² ter beschikking en 

heeft het op dit moment 23 leden tellend Giardino team een omzetcijfer van 12 miljoen 

gerealiseerd en wordt er buiten België nog aan 8 andere Europese landen en aan een aantal

 landen buiten Europa geleverd.



www.heriprojecten.nl

Heri Interieur Projecten

Heri Interieur Projecten is een nieuw en jong bedrijf dat zich specialiseert in het realiseren 

van al uw wensen op het gebied van interieur- en standbouw.

In een modern, geautomatiseerd bedrijf kunnen balies, meubels, keukens en 

kasten desgewenst op maat worden ontworpen en vervaardigd. 

Van ontwerp tot realisatie van A tot Z, wij helpen u graag ontzorgen.

 

Kwaliteit en nauwkeurigheid staan bij ons centraal. We maken gebruik van 

gecomputeriseerde zaagmachines en we zijn altijd op zoek zijn naar manieren om zo efficiënt 

mogelijk te werken. Daardoor blijft de prijs kwaliteit verhouding goed.



www.fysiovanbommel.nl

Fysiotherapie Van Bommel

Bij Fysiotherapie Van Bommel in Drunen en Vlijmen kunt u terecht voor 

fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, het sportspreekuur, astma en 

COPD en (medische) fitness.  Daarbij geven wij u graag advies over preventieve en 

curatieve programma’s. 

Fysiotherapie Van Bommel Drunen – Vlijmen is gespecialiseerd in fysiotherapie en 

manuele therapie; daarnaast is de praktijk specifiek gericht op het behandelen van 

klachten én preventieve programma’s vanuit de sportfysiotherapie, medische 

fitness en algemene fitness. Door de goede resultaten die wij boeken, richt de 

praktijk zich meer en meer op sporters. 

Als recreatieve of professionele sportbeoefenaar kunt u zowel in Drunen 

als Vlijmen terecht voor advies en behandeling. Elke klacht bekijken we individueel, 

natuurlijk met het oog op een -persoonlijk- optimaal herstel of een optimale opbouw 

van uithoudingsvermogen en spierkracht.



www.buitenzorghoveniers.nl

Buitenzorg Hoveniers

Wie is Buitenzorg

Buitenzorg is een totaalconcept op het gebied van ontwerp, aanleg, renovatie en onderhoud 

van tuinen voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Dit hoogwaardige groenbedrijf 

is ontstaan uit een fusie van Firma Buitenzorg en Bert de Vaan hoveniersbedrijf.

Wat doet Buitenzorg

Bij Buitenzorg kunt u terecht voor alle facetten van het hoveniersvak. 

Van ontwerp en aanleg tot renovatie en onderhoud. Onze vakmensen verzorgen groenprojecten 

voor elke tuin en ieder budget. Of het nu gaat om een stadstuin, landelijke tuin of openbaar groen. 

Door de schat aan ervaring en de hoeveelheid specialistische kennis binnen de onderneming, 

zijn wij in staat om een optimale tuinoplossing voor u te realiseren. 

Uitgevoerd middels de modernste technieken en rekening houdend met u als bewoner/gebruiker 

van het pand.

Naast de werkzaamheden op gebied van tuinverzorging, levert Buitenzorg een breed scala 

beplanting uit eigen kwekerij. Daarnaast leveren wij graszoden van eigen bodem.

Voor wie is Buitenzorg werkzaam?

Buitenzorg is werkzaam voor zowel particuliere klanten als bedrijven en overheidsinstanties. 



www.van kesselvanlamoen.nl

Van Kessel-van Lamoen

Kwaliteits-stukadoor in omgeving Nieuwkuijk - Vlijmen

„Het ambachtelijke werk van een stukadoor op een moderne manier uitvoeren“

We proberen u zo goed mogelijk te helpen door ons flexibel op te stellen en door u te voorzien 
van advies. Aan de hand van onze jarenlange ervaring in de bouw kunnen we u tips geven. 
Middels onze contacten in de bouwwereld kunnen we tijdens uw verbouwing meer voor u 
betekenen dan alleen het verzorgen van het stucwerk.

Wij werken met de NOA afbouw overeenkomst. Deze branche-organisatie heeft in overleg met 
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis de rechten en plichten vastgelegd in een 
opdrachtbevestiging. Door deze te gebruiken weet u wat u van ons mag verwachten en 
zijn zaken zoals garantie op het geleverde werk goed geregeld.
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