Bergeijk, september 2015

24e jaargang, nr. 2

Van de voorzitter….
Beste motorleden,
Het seizoen loopt alweer bijna op z'n eind maar we kunnen zeggen
dat we prachtig weer hebben gehad om te toeren.
Soms was het misschien wel te warm om in dat warme pak op je
machine te zitten. Wat dat betreft: geen klagen.
Wel moet me van het hart dat er zo weinig opkomst is om de
ritten mee te rijden. Jammer voor diegenen: ze missen een mooie
rit en een hoop gezelligheid.
De nazomeravondrit was weer redelijk bezocht en ook op het
mosselfeest waren er behoorlijk veel clubleden. Jammer dat Tiny
en Piet er op het laatste moment toch niet bij konden zijn. Zij en
wij hadden ons er op verheugd hen in ons midden te hebben.
Nu nog een goed naseizoen waarin ook nog vaak heerlijk getoerd
kan worden en dan maken we ons weer op voor de donkere dagen.
Ik wens iedereen nog een aantal mooie kilometers op hun stalen
ros en voor de thuisblijvers: lekker terrasjesweer.
Margriet
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Zijn uw dakgoten aan vervanging toe?
Bel, mail of kom langs bij
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V.
- Dakgoten
- Daken
- Dakkapellen

- Randafwerking van uw vijver
- Bloembakken op maat gemaakt
- Gevelbekleding
- Ornamenten
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TOERKALENDER
Wijzigingen onder voorbehoud

Zo 11 okt

D’’n Dommel st. Oedenrode 9.00 u

Kiosk

Zo 25 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

v.d. Moosdijk

Vr 30 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 21 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

Wo 6 jan

Nieuwjaarsreceptie

20.30 u

Gouden Leeuw

Zo 31 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

v.d. Moosdijk

Let op:


De Laatste eigen rit stond gepland op zondag 18 oktober, maar
deze is verplaatst naar zondag 25 oktober.
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PINKSTERWEEKEND 2015
Dag 1:
Om 9.30 uur verzamelen. Margriet had de koffie en cake al klaar
staan. Langzaam druppelde iedereen binnen. Piet en Jolanda
kwamen ons ook even gedag zeggen. De tassen werden bij Mark in
de auto gezet. De jongste van het stel ging door een
schouderblessure niet met de motor, maar met de auto. Hij reed
zijn eigen route naar het hotel.

Om 10.00 uur verlaten we Bergeijk richting Witteveen. Ger is
onze voorrijder. Dan Jo en Maria met hunne futuristische motor
op de 2e plek. Louis en Carolien 3e en Broer en Nel op de 4e en
laatste plek. Het is niet veel, maar het is wel de sterkste groep,
de die hards (haha).
Na leuke bekende en minder bekende
wegen kwamen we in Boxmeer aan , waar
we een heerlijk 12 uurtje hebben genuttigd.
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Na nog een koffieke onderweg in Holterberg kwamen we om ca.
18.30 uur in Witteveen aan, waar Mark zo blij was als een klein
kind om ons weer te zien. Lekker dineetje, een goei pintje, sapje,
wijntje en tijd naar ons mandje.

Dag 2:
Om 8.30 uur uit bed, ontbijten en om 10.30 uur pleite met
heerlijke lunchpakketjes voor onderweg. Het weer was een beetje
somber, maar wel droog. Afgesproken was m naar Lemmer te
rijden. Mark zou daar met de auto heen komen en ons daar wel
ergens treffen. In het centrum van Lemmer aangekomen, stond
Mark al op ons te wachten. Hij hoorde ons (Broer) al van ver
aankomen. Er was een mooie parkeerplaats vlakbij een terras.
Daar hebben we koffie of chocomel met slagroom gedronken.
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Ook de zon begon lekker te
schijnen. Honderd km
verderop vond Ger een mooie
picknicktafel waar we onze
lunch hebben genuttigd. We
moesten goed en veel eten,
want Mark’s pakketje moest
ook verdeeld worden. Mark vist niet alleen graag, maar hij weet
ook de viskraam wel te vinden (mmm…lekker).
Daarna reden we verder tussen de Friese meren door in een vlak
Nederland. We zagen vele ooievaars, lakenvelders en blauwe
reigers. Nog een keer koffie met gebak. Dat ging gemakkelijk,
want Maria kon pinnen! Om 18.00 uur waren we terug bij het hotel.
Daarna een verfrissing, een prima diner, een spelletje mens erger
je niet en een goeie nacht.
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Dag 3:
De dag begon goed. De zon was er al voordat we wakker werden.
Ja da’s mooi. Na ons ontbijtbuffet, wat trouwens iedere dag was,
gingen de lederen hosen weer aan, zweepjes
in de riem, de laarzen goed dicht en daar
ging de bubs op naar Groningen.
De route van vandaag hadden we aardgasaardbeving route genoemd. Veel oude boerderijtjes waren toch
wel gestut met palen en zo. Nu weten we waar ons belastinggeld
blijft. Het wordt toch goed besteed.
We vervolgden de route naar het
volgende terras in Zuidwolde.
Hier koffie met monchou. Jo wilde chocomel met slagroom, want
dat vindt hij heel lekker. Ondanks dat de
navigatiesystemen van Jo/Maria en Ger niet
geheel parallel liepen, kwamen we toch
steeds weer bij elkaar uit.
Het was weer een mooie dag. Met een
lekker diner
en een glaasje
sluiten we de dag af. We betalen
alvast de eindafrekening en
maken er een rustige nacht van.
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Dag 4:
De dag die onherroepelijk komt.
Het weekend is weer snel voorbij
gegaan en er komt een tijd dat
we weer naar huis toe moeten. De
bagage wordt weer in de auto van
Mark geladen (toch wel
gemakkelijk zo’n DHLservicewagen. Mark reed over de snelweg terug en de rest nam
een route grotendeels
binnendoor.
We waren allemaal weer op tijd
terug op ons thuisadres, zodat
we nog tijd over hadden voor
een lekker douche. Om ca. 19.15
uur was het tijd voor het
afsluitende diner bij de Gouden Leeuw. Lekkere soep, een goed
stuk vlees, friet,
groenten en sla en
als toetje ijs. Na
nog even gezellig
bijgekletst te
hebben over onze
avonturen, werd
het tijd om te gaan
rusten.
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We willen iedereen bedanken die hebben
bijgedragen aan het welslagen
van dit pinksterweekend:
Maria en Mark voor het
uitzetten van de routes. Ger
voor het voorrijden en Jo, Broer, Nel, Louis en
Carolien voor hun aanwezigheid en gezelligheid
tijdens het weekend. En als laatste Han en René voor het diner.
Ook het bestuur bedankt voor de organisatie van het weekend.
Hopelijk tot
volgend jaar maar
weer.
Groetjes
De die-hards.
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NAZOMERAVONDRIT & MOSSELFEEST
Op vrijdag 28 augustus was het weer zover: de Nazomeravondrit.
Nadat het de hele week geregend heeft was het vrijdag voor het
eerst droog met af en toe een zonnestraaltje. Nog voordat de
inschrijving officieel begonnen was, stonden de eerste
motorrijders al in de rij. In totaal hadden we zo’n 25 fanatieke
nazomeravondritrijders. Drie deelnemers hadden geen GPS en
sloten achter Ger aan. Zij waren erg enthousiast bij terugkomst
en hebben nog gezellig een tijdje met ons nagekletst.
De volgende dag was het weer tijd voor het jaarlijkse
mosselfeest. Om ook onze vast deelnemers Piet en Tiny mee te
kunnen laten doen, hadden we alleen een etentje georganiseerd.
Helaas lukte het Tiny uiteindelijk toch niet om er bij te kunnen
zijn. Dat was wel echt heel erg sund. Na een drankje werden de
traditionele mosselen geserveerd en voor de niet-mosseleters was
er spareribs of saté. Het smaakte allemaal weer heel goed en het
was toch nog een hele gezellige avond.
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DE AUTOCENTRALE

Eykereind 62a

www.deautocentrale.nl

Bergeijk, tel: 0497-550400

ROB VAN WOERKUM

Burg. Magneestr. 24-26

www.vanwoerkummode.nl

Bergeijk, tel: 0497-571926

GEENEN SCHOENMODE

Burg. Magneestr. 38
Bergeijk, tel: 0497-571234

Café-Zaal “DE SNOR”

Burg. Magneestr. 9
Bergeijk, tel: 0497-572531

DARIS WONEN & SLAPEN

Burg. Magneestr. 56-60
Bergeijk, tel: 0497-571334

www.geenenschoenen.nl

Voor uw complete woninginrichting

TILBURGS TUINEN

Bergeijk, tel: 06-52616715
Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin
www.tilburgstuinen.nl

MITRA SLIJTERIJ

‘t Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

BOX METSELWERKEN
Bergeijk

HARRIE VERSPEEK

06-54364705
06-53154155
Dorpstraat 142
Luyksgestel, tel: 0497-541557

Autobedrijf
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KBD-BEVEILIGING

info@kbd-beveiliging.nl

Beveiliging en bewaking

tel: 0497-555300, 06-55795834

LEMMENS INTERIEURS

Loonsebaan 4, Luyksgestel

Maatwerk in interieurprojecten

tel: 0497-540384

BERGMANS JEANSHOUSE

Eykereind 54, Bergeijk

www.bergmansjeanshouse.nl

tel: 0497-571272

BOUWGROEP GEBR. TOONDERS

Loo 67
tel: 0497-572926

Bergeijk

LANDBOUWSERVICE BV

De Waterlaat 11, Bergeijk
tel: 0497-571710

Landbouwmechanisatiebedrijf

AUTOBEDRIJF KUYLAARS
www.autobedrijfkuylaars.nl

Wilgenakker 4, Bergeijk
tel: 0497-572771

EDDIES HOTEL-RESTAURANT
www.eddies-hr.nl

‘t Hof 126-128
Bergeijk, 0497-575501

AUTOSERVICE PAUL DE WIT

Loo 46, Bergeijk
tel: 0497-572141, 06-50263578

www,autoservicedewit.nl

ARNO’S BANDENSERVICE
Banden en sportvelgen

Eykereind 72, Bergeijk
www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246

15

PINKSTERWEEKEND
door de ogen van onze Mark

Dit jaar met de auto op Pinksterweekend! (Zoals je in het vorige
stukje over het Pinksterweekend hebt kunnen lezen).
Ik had voor mezelf een route uitgestippeld. Deels over de snelweg
en deels binnendoor. Na de bagage van de anderen ingeladen te
hebben, ben ik over de snelweg naar Apeldoorn gereden, een klein
stukje richting Deventer en daarna binnendoor. Ik heb de
provinciale weg richting Zwolle gevolgd langs de IJsel, tot ik bij
het pontje van Olst uitkwam.
Aan de oevers van de IJsel waren een paar mannen aan het vissen.
Natuurlijk moest ik daar een praatje mee maken. Daarna ben ik
doorgereden via Dalfsen naar Ommen. Hier zag ik een leuk
terrasje aan de Vecht. Hier heb ik een uitsmijtertje gegeten en
iets gedronken.

Geopend:
Dinsdag t/m Zondag
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Daarna ben ik binnendoor naar ons hotel in Witteveen gereden.
Daar kwam ik om ca. 16.30 uur aan. Ik meldde me bij de receptie,
vertelde dat ik met de auto vooruit was gereden en dat de rest
wat later kwam. Ik kreeg de sleutel van de kamer en kon al lekker
douchen en daarna alvast an een een paar pilsjes op het terras
genieten. De rest van de motorbende arriveerde om ca. 18.30 uur.
De volgende dag:
Ik had met de anderen afgesproken dat ik naar Lemmer toe zou
rijden en dat ik hen daar wel ergens zou tegenkomen. Het was
zeer druk in Lemmer en ik kon mijn auto ergens in de buurt van de
haven parkeren. Ik ben daarna door het centrum, langs de vele
winkeltjes en terrasjes aan het water naar de grote ophaalbrug
toegelopen. Ze zouden hier wel eens langs kunnen komen.
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Het duurde niet lang voordat ik het geronk van hun motoren
hoorde. We dronken en aten samen wat op het terras. Zij
vervolgden hun route en ik ging weer mijn eigen weg. Ik ben nog in
Sneek en Heereveen geweest en ben daarna richting Assen
gereden, naar het TT-circuit. Daar valt altijd wel wat te beleven.
En jawel, daar was op dat moment het NK-wegrace in
verschillende klassen aan de gang. In één van de races reed ook
Rintje Ritsma mee. Hij kan niet alleen hard schaatsen, maar ook
heel hard motorrijden. Ik heb deze middag nog wat verschillende
races gekeken, waarna ik weer ben teruggereden naar het hotel,
waar de anderen niet veel later aankwamen.
Zondag’s
De anderen gingen weer motorrijden en ik wilde graag een bezoek
brengen aan voormalig kamp Westerbork. Dit kamp uit WOII lag
niet ver van ons hotel vandaan. Kamp Westerbork bestaat uit een
museum en het buitengebied waar het voormalige kamp heeft
gestaan. Je kunt eerst een bezoek brengen aan het museum en
daarna brengt een pendelbus je naar het buitengebied ca. 2,7 km
verderop. In dit gebied zie je gedeeltes van oude barakken,
wachttorens, een originele terreinwagen, herinneringsfoto’s en
het nationale monument Kamp Westerbork “de gebogen
treinrails”. Best wel indrukwekkend allemaal.
Na dit bezoek was het tijd om verder te rijden naar het TTCircuit. Hier was het vandaag American-Day. Op het
Paddockterrein was een
markt met allerlei
kraampjes waar je o.a.
kleding en diverse
onderdelen van auto’s en
motoren kon kopen. Ook
was er een tentoonstelling
van Amerikaanse wagens, sportwagens, pick-ups tot grote trucks.
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Op het circuit zelf
werden dragraces
gehouden: zo snel
mogelijk een bepaalde
afstand afleggen, als
het stoplicht op groen
springt.

Grote blikvangers waren een auto en een truck met straalaandrijving, die enkele demonstraties gaven. Harde knallen, grote
steekvlammen en een groot applaus van het publiek tot gevolg.

Ook aan deze dag kwam een eind en het was weer tijd om terug
naar het hotel te gaan.
Ondanks dat ik niet mee kon motorrijden was het toch een heel
geslaagd weekend.
Groetjes Mark.
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WELKOM
Zoals bekend biedt MTC Bergeijk iedereen, die bij
Verkeersschool v.d. Moosdijk slaagt voor het motorrijbewijs, een
gratis lidmaatschap aan voor het lopende verenigingsjaar. Via
deze weg mogen we opnieuw een nieuw lid van harte welkom heten:

Arie den Hartog
Arie, van harte welkom bij de club en we
hopen je te mogen ontmoeten bij één
van de ritten/activiteiten en wensen je
een fijne tijd toe bij
MTC Bergeijk.

Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk 1a Bergeijk
Eerselsedijk
1a 573412
Bergeijk
Tel. 0497www.bloemboetiekhethofke.nl
Tel. 0497 - 573412
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Hoogstraat 242Z
5615 PX Eindhoven
040-2910747

www.motomoda.nl
AFSCHEID

Helaas heeft

Tinus wijlaars
alweer laten weten zijn lidmaatschap met
ingang van het nieuwe jaar niet te verlengen.
Tinus was begin van dit seizoen pas lid geworden van MTC
Bergeijk. Hij was ook lid geworden van een motorclub in België,
waar hij inmiddels helemaal zijn draai heeft gevonden. Wij wensen
Tinus nog hele fijne motorkilometers.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. CAROLIEN VAN
AKKERVEKEN

Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/ zussen:
Relatie:
Kinderen:
Beroep:
Hobby’s:
Gewicht:
Lengte:
Lid van MTC sinds:
Mening over MTC:
Motor:
Motorpak:
Helm:
Rijbewijs A sinds:
Vroegere motors:
Droommotor:

24 juli 1952
Waddinxveen
Eindhoven
5 broers gehad, nog 4 over
Getrouwd met Louis
2 dochters, 3 kleinzoons en 1
kleindochter
Gepensioneerd
Wandelen –fietsen
te veel
158 cm
ca. 1992
Gezellig, maar we hebben betere
tijden gekend
Zelf geen, zit achterop bij Louis
Lookwell
HJC
heb alleen B en BE sinds 1979
Heb ik niet
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Slechtste motormoment:

Mooiste Motormoment:
Roken:
Drinken:
Slapen:
Avondje uit:
Favoriete boek:
Lievelingseten:
Favoriete vakantie:
Stamcafe:
Vervoermiddel:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Wat doe je met de
hoofdprijs in de
staatsloterij:

Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Grootste hekel aan:
Grootste ideaal:

Pinksterweekend 2014: door de
stromende regen van Duitsland naar
huis
Zoveel; met mooi weer rijden
niet
Moesel met ijs
Overal en goed
Kan van alles zijn. Tot ’s nachts op het
terras zitten of uit eten.
50 tinten grijs
Grieks
Spanje of de eilanden van Spanje
Fiets of auto
Altijd behulpzaam
Ongeduldig

Huis kopen op Gran Canaria en de rest
verdelen onder de kinderen en de
mensen die dichtbij staan
Poetin
Mensen die liegen
Gezond blijven

Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

ARIE DEN HARTOG
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VERJAARDAGSKALENDER
September 2015
14

Louis van Akkerveken

Oktober 2015
11

Piet Bierens

14 Ron Peeters

November 2015
14

Piet Schippers
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Riek van Beek

December 2015
3

John Dielesen

19 Paul Tilburgs

Allemaal van harte gefeliciteerd
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INFORMATIEF
Website:

www.mtcbergeijk.nl

Secretariaat:

MTC Bergeijk
Het Kaar 53
5571 RW Bergeijk
mtcbergeijk@chello.nl
Regiobank
NL91 RBRB 09 17 70 34 64
Inschrijving KvK nr. 40239914

Het bestuur bestaat uit:
 Voorzitter:
Margriet v.d. Moosdijk
 Secretaris:
Jolanda Luijten
 Penningmeester: Maria Kolen
 Bestuurslid:
Jos van Hoof
 Bestuurslid:
Paul Tilburgs
 Aspirant-lid:
Piet Bierens


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
0497 - 573504
06 - 52616715
06 - 13639516

De toercommissie bestaat uit:






Maria Kolen
Arie v.d. Moosdijk
Ger Legeland
Geert Antonis
Bjorn van Schaik

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233
06-53304365

De redactie van het clubblad bestaat uit:
 Mark v.d. Braak
 Margriet v.d. Moosdijk
 Jolanda Luijten

0497 – 575212
0497 – 572580
0497 - 577135
mtcbergeijk@chello.nl
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verkeersschool

v.d. MOOSDIJK

A

MOTOR


BROMFIETS
AUTO


MOTOR
VRACHTAUTO

AUTO


VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

 CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk
Telefoon: 0497-572580

