Bergeijk, december 2015

24e jaargang, nr. 3

Van de voorzitter….
Beste motorleden,
Het jaar is weer bijna om en dat is altijd weer een moment om
terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op het
nieuwe jaar.
Als we terugkijken was het een goed motorjaar met mooi weer,
maar wel met een grote zwarte rand: Tiny is er niet meer! Toch
zullen we verder moeten, maar we zullen Tiny missen en haar naam
zal nog dikwijls genoemd worden.
Als we vooruitkijken, krijgen we het jubileumjaar: MTC Bergeijk
bestaat 25 jaar! Dit gaat niet ongemerkt voorbij en hierbij
staat de feestavond/-reünie centraal, maar...... we komen nog
enkele handjes tekort om de diverse ideeën en festiviteiten uit te
werken en te regelen, dus lieve mensen......
Ook wil ik het bestuur, toercommissie, redactieleden en andere
vrijwilligers bedanken voor hun inzet dit afgelopen jaar.
Rest mij, ook namens het bestuur jullie een gezellige kerst en alle
goeds te wensen in 2016.
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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MTC Bergeijk
wenst iedereen
hele fijne feestdagen

en een gezond, sportief
en veilig 2016!
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VOORLOPIGE TOERKALENDER
Wijzigingen onder voorbehoud
Wo 6 jan

Nieuwjaarsreceptie

20.30 u

Gouden Leeuw

Zo 31 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

v.d. Moosdijk

Wo 17 feb

Theorieavond

20.00 u

v.d. Moosdijk

Za 27 feb

Winteractiviteit

Zo 20 mrt

Openingsrit

Zo 3 april

Brabantrit Hilvarenbeek

Vr 15 april

EHBO-avond

Zo 17 april

Grande Boucle Moustache 8.30 u

De Snor

Zo 24 april

’t Bergeijks Lenteritje

Gouden Leeuw

Za 7mei

KNMV motordag

??

Kiosk

13 - 16 mei

Pinksterweekend

??

??

Zo 5 juni

Rijsbikersrit Wernhout

9.00 u

Kiosk

Zo 19 juni

Eigen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 3 juli

Roadrunner Prinsenbeek

9.00 u

Kiosk

Zo 31 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 21 aug

Airbornerit Eindhoven

9.00 u

Kiosk

Vr 26 aug

Nazomeravondrit

Zo 28 aug

Maistoertocht Wintelre

Zo 10 sept

Mosselfeest

Zo 18 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 9 okt

D’’n Dommel st. Oedenrode 9.00 u

Kiosk

Zo 23 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

v.d. Moosdijk

Vr 29 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 12 nov

Feestavond/Reunie

20.30 u

Gouden Leeuw

??
10.00 u
9.00 u
20.00 u
10.30 u

19.00 u
9.00 u
??
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??
v.d. Moosdijk
Kiosk
Gouden Leeuw

Gouden Leeuw
Kiosk
??

IN MEMORIAM
30 september 2015

TINY SCHIPPERS
In 1997 werden Piet en Tiny Schippers lid van MTC Bergeijk.
Bijna alle ritten, activiteiten, pinksterweekenden waren zij van de
partij. Tiny sleepte dan ook vele malen de titel “toerkampioen” in
de wacht en we hebben dan ook heel veel plezier gehad en hele
mooie momenten met elkaar gedeeld.
In 2004 kwam Tiny het bestuur versterken. Ook hier was haar
enthousiasme en inzet groot. Na het overlijden van Mario van der
Looij in 2008 werd ze penningmeester. In 2011 wilde ze stoppen
met het bestuur, maar omdat er geen kandidaat was om haar op te
volgen, bleef ze toch tot (uiteindelijk) 2013 als penningmeester
actief.
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Na vele jaren zelf de motor te hebben bestuurd, kroop ze toch
liever bij Piet achterop en verkocht ze haar motor. Nadat ook Piet
zijn motor verkocht reden zij niet langer meer mee met de ritten,
maar de activiteiten sloegen ze (bijna) nooit over.
17 april 2015 meldde ze zich af voor de EHBO avond. Ze had zo’n
last van haar rug en benen. Hoe konden we weten dat dit in eerste
instantie “onschuldige” berichtje zo’n ingrijpende gevolgen had.
Een paar weken later kwam het besef dat behandeling niet meer
kon baten. Heel nuchter en open ging Tiny met haar ziekte om. Ze
gaf aan een mooi leven te hebben gehad en hebben met elkaar nog
diverse leuke herinneringen opgehaald.
Op 29 augustus was er nog het mosselfeest. Graag had ze hierbij
aanwezig willen zijn. Maar ook nu moest ze op het laatste moment
afzeggen, omdat het echt niet meer ging.
Tiny genoot van het leven, was actief, recht door zee, betrokken,
enthousiast, gezellig.....Gewoon een fijn iemand om er bij te
hebben, iemand die we helemaal niet willen missen.
Tiny, we hebben heel veel bewondering voor de manier waarop je
met je ziekte om ging. Bedankt voor alles wat je voor MTC
Bergeijk hebt gedaan. Je betrokkenheid, inzet, enthousiasme en
gezelligheid. Bedankt voor alles! We zullen je missen!
Piet, kinderen en kleinkinderen, we wensen jullie heel veel steun
voor nu en in de toekomst en Piet we hopen je nog vaak te zien bij
onze activiteiten.
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UIT DE…. JAARVERGADERING
Ledenbestand:


MTC telde in 2015 28 leden. Dat zijn er 2
minder dan vorig jaar en 10 minder dan in 2013



In 2015 zijn 4 leden gestopt; Ook zijn er 2 leden bijgekomen.



71% van de leden komt uit Bergeijk



De gemiddelde leeftijd van de leden is 57 jaar (54 in 2014 en
46,5 in 2013). We zijn dus weer flink verouderd.



Jongste lid is 32 en oudste lid is 73 jaar oud.



Gemiddeld zijn de huidige leden 13,5 jaar lid van MTC Bergeijk



75% van de leden heeft ook daadwerkelijk een motor (vorig
jaar 77%)



De contributie voor 2016 blijft € 20,= voor huidige leden en
€ 22,50 voor nieuwe leden. De contributie moet worden
betaald vóór 1 januari 2016.

Toerverslag:


Er zijn in 2015 19 ritten verreden + het pinksterweerkend. 3
ritten zijn vanwege het slechte weer of het ontbreken van
deelnemers niet doorgegaan.



Gemiddeld waren er bij de 7 ritten voor pinksteren 5,7 leden
per rit aanwezig. Bij de 8 ritten na pinksteren waren
gemiddeld maar 3,6 leden aanwezig.



Er waren ook 7 activiteiten met gemiddeld 9,2 leden (vorig
jaar nog gemiddeld 12,4 deelnemers per activiteit)
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Bestuur/vrijwilligers:


Jos van Hoof en Paul Tilburgs hebben het bestuur verlaten.
Piet Bierens is unaniem gekozen tot nieuw bestuurlid. Dit
betekent dat er nog een vacature is in het bestuur. Heb je
interesse in een bestuursfunctie laat het even weten aan
het bestuur. Het is echt kei gezellig 



De redactie van het clubblad en toercommissie blijven
ongewijzigd.



Piet Bierens gaat met ondersteuning van Maria Kolen de
website beheren. Heb je nieuwtjes of foto’s voor de website,
stuur ze dan naar bierenspiet@gmail.com
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25 JARIG JUBILEUM
Eind 2016 is het 25 jaar geleden dat een
aantal fanatieke motorrijders het initiatief
hebben genomen om een motortoerclub in
Bergeijk op te richten. MTC Bergeijk was al snel een feit.
Deze bijzondere gebeurtenis kunnen we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom staat de tweede helft
van 2016 en het begin van 2017 in het teken van dit jubileum.
Samen met de leden hebben we een drietal festiviteiten bedacht:
1. Jubileumrit vrijdag 26 augustus 2016
De nazomeravondrit wordt omgetoverd tot een jubileumrit,
waarbij we enkele extra activiteiten aan deze open rit willen
toevoegen. Ideeën tot nu toe zijn bijvoorbeeld het maken van een
mooie actiefoto van elke deelnemer en eventueel een
geluidsmeting van de aanwezige motoren.
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2. Feestavond/Reünie 12 november 2016
Onze jaarlijkse feestavond wordt een gezellige reunie met alle
leden en oud-leden, waarbij we onder het genot van een hapje en
drankje volop de gelegenheid hebben herinneringen op te halen.
Ben of ken je een oud-lid? Zegt het voort en zorg dat je allen
deze datum vrijhoudt in je agenda.
3. Receptie/motoropstapdag voor onze sponsoren
29 januari 2017
Tijdens de gezelligheidsrit op 29 januari 2017 nodigen we al onze
sponsoren uit voor een gezellig kopje koffie met gebak. Ook is er
dan de mogelijkheid (op afgesloten terrein) op een echte motor te
stappen en eens te proeven van het vrije leventje op de motor.

Om deze ideeën te verwezenlijken hebben we nog wat hulp nodig.
Zo zijn we op zoek naar:
- een fotograaf, die tijdens de jubileumrit op vrijdagavond 26
augustus foto’s wil maken en de mogelijkheid heeft deze af te
drukken.
- Geluidsmetingapparatuur voor vrijdagavond 26 augustus
- Vrijwilligers (leden of oud-leden) die willen helpen de reunie te
organiseren, zoals het regelen van muziek, foto’s,
herinneringen, adressen et cetera.
- Eventueel nieuwe/aanvullende ideeën om dit jubileum tot een
succes te maken.
Alle hulp, hoe klein ook, is welkom!
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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
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FEESTAVOND
21 november 2015
Op zaterdagavond 21 november was weer de jaarlijkse feestavond
van ons clubje. Omdat we niet
meer met zoveel mensen zijn
hielden we ons feestje gezellig in
het café van de Gouden Leeuw.
Na een kopje koffie met cake en
de gebruikelijke drankjes kwamen de bedankjes.
Alle vrijwilligers van het afgelopen jaar
werden door de voorzitter in
het zonnetje gezet en
ontvingen een attentie naar
keuze.
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Geopend:
Dinsdag t/m Zondag
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Daarna werden heuse teams gevormd en het café omgetoverd tot
een Brabants Witte Gei’t café. 3 teams gingen de strijd met
elkaar aan om de hoofdprijs te winnen: een lekkere fles wijn voor
elk teamlid.
Er werd getekend, uitgebeeld,
geïnterviewd, plat gepraat, nog
platter gepraat, er werd eerlijk
gespeeld, er werd vals
gespeeld…… er werd vanalles
gespeeld. Het was in ieder geval gezellig.
Ondertussen werden we vetgemest door
Han en René met heerlijke hapjes. Er was
heel veel cake, friet, saté, burritos,
toastjes met vis en nog veel meer. En er was drank…..veel drank!
Ook al waren we met niet zoveel man,
de avond was er zeker niet minder
gezellig om. Alle aanwezigen, bedankt
voor de gezelligheid. Het was weer een
geslaagd feestje.
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KWAADAARDIGE MOTORFREAKS
Een niet meer zo jonge man zat in het wegrestaurant te eten,
toen drie van die kwaadaardige motorfreaks, binnenstapten. De
eerste motor muis gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in
zijn bord en gaat aan de bar zitten. De tweede komt ook op de
man af, spuwt in zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. De derde
motor mus keert de man zijn bord ondersteboven en zet zich ook
aan de bar. Zonder een woord van protest, verlaat het
‘slachtoffer’ even later op zijn gemak het restaurant. Na een
poosje zegt één van de leden van de motor bende tegen de
dienster: “Pff… wat een lullo, das toch ook maar een ventje van
niks hè.” “Ja,” antwoordt de dienster, “En nog een hele slechte
vrachtwagenchauffeur ook, want hij is net achteruit over drie
motoren h een gereden……”
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WELKOM
We mogen weer een nieuw lid van harte welkom heten bij MTC
Bergeijk:

Huib van der Weij
Huib, van harte welkom bij de club en we
hopen je vaak te mogen ontmoeten bij
de ritten en 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 hebben ook weer twee leden te
kennen gegeven met ingang van het nieuwe
verenigingsjaar te stoppen bij de club.

Jos van Hoof
John Dielesen
Wij willen hen beiden hartelijk danken voor hun lidmaatschap bij
de club en Jos in het bijzonder voor de jaren dat hij zich actief
heeft ingezet als bestuurslid van MTC Bergeijk.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. ARIE DEN HARTOG

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:

16 maart 1960
Gouda
Bergeijk
1 broer
Gehuwd
1 zoon, 1 dochter
Machinist Finse houtoogst machine
Sleutelen, motor, voetbal
91 kg
1,94 m
April 2015
Nog geen ervaring mee
Honda Shadow VT1100
Richa
?
April 2015
Honda Rebel CMX 450
Triumph Rocket 2300
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Linkse/rechtse bocht:
Slechtste motormoment:
Mooiste Motormoment:
Roken:
Drinken:
Slapen:
Avondje uit:
Favoriete kleding:
Favoriete muziek:
Favoriete film:
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:

Allebei
Heb ik nog niet
Toertocht met oude vriendenclub
Nee
Af en toe een pilsje
Redelijk
Etentje en gezellig babbelen
Vrijetijdskleding
Rock uit de jaren 70
-

Wildgerechten en vis
Landen aan de Middellandse zee
Auto
Geduldig
?

?
?
Eigenwijsheid
Gezond oud worden

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

LOUIS VAN AKKERVEKEN
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VERJAARDAGSKALENDER
Januari 2016
8

Margriet van de Moosdijk

10

Toon van Gerwen

Februari 2016
2

Bjorn van Schaik

14 Ron Peeters

Maart 2016
16

Arie den Hartog

28

Jolanda Luijten

April 2016
10 Broer Kelders
12 Ger Legelend
29 Jo Kolen

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:
Piet Bierens


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
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

