Clubblad
Uitgave van MTC Bergeijk

Bergeijk, september 2016

25e jaargang, nr. 2

Van de voorzitter….
Hallo motorvrienden/vriendinnen,
Ons jubileumjaar is begonnen!!!!
De aftrap is inmiddels gegeven met de jubileumrit, beter bekend
als de nazomeravondrit.
Prachtig wee, leuke mensen, een gezellige avond!!!
Wat wil je nog meer???
Nou...... de reünie!
Op 12 november is het dan zover! Na veel leuke en positieve
reacties kan dit niet anders dan een gezellige en geslaagde avond
worden. We kijken er naar uit! Jullie toch ook???
Als afsluiting van ons jubileumjaar houden we tijdens de
gezelligheidsrit op 29 januari ook een open dag voor sponsoren en
adverteerders waarbij er (als het weer het toelaat) een
opstapdag georganiseerd wordt. Daarbij is iedereen welkom om te
genieten van de rit, koffie of de vlaai.
Daarmee wordt het jubileumjaar dan ook afgesloten en gaan we
voor de volgende 25 jaar!
Margriet

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 2016
Wijzigingen onder voorbehoud

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 28 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 12 nov

Feestavond/Reunie

20.30 u

Gouden Leeuw

LET OP: De jaarvergadering is niet op vrijdag 29 oktober, maar op
vrijdag 28 oktober. Aanvang: 20.30 uur. Komt allen! (alleen voor
leden).
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UITNODIGING
REÜNIE

MTC Bergeijk bestaat 25 jaar. Daarom nodigen we alle leden en
oud leden uit voor een gezellige feestavond en reünie op:

Zaterdag 12 november 2016
Vanaf 20.30 uur
Café de Gouden Leeuw (zijcafé)
Voor deze gezellige avond vragen wij een eigen bijdrage van € 15,=
per persoon.
Kom je ook? Meld je dan VOOR 1 NOVEMBER aan door dit
bedrag over te maken op rekeningnummer NL 91 RBRB 09 17 70
34 64 t.n.v. MTC Bergeijk onder vermelding van je naam/namen, emailadres* en reunie MTC, of doe het geld met een briefje met de
bovenstaande gegevens erop in een envelop en stop het in de
brievenbus op Eykereind 68, 5571 ED in Bergeijk.
Heb je nog foto’s van de goeie oude tijd of leuke verhalen of
anekdotes stuur ze dan naar mtcbergeijk@chello.nl. Hier kun je
ook terecht met al je vragen.
Kledingtip:
Natuurlijk is het ook helemaal leuk (en goed voor de herkenning)
als je in je oude MTC Bergeijk tenue komt.
* als het niet mogelijk is om in je betalingsprogramma het teken “@” te
gebruiken in je e-mailadres, type in plaats daarvan dan een hoofdletter Q, dus
bijvoorbeeld mtcbergeijkQchello.nl
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FOTO’S UIT DE OUWE DOOS
Wie heeft er nog oude foto’s van MTC Bergeijk? We willen graag
wat foto’s van MTC Bergeijk van de afgelopen 25 jaar ophangen
tijdens de reunie. Wie helpt?
Je mag je foto’s afgeven bij Margriet (Eykereind 68) of Jolanda
(Het Kaar 53). We scannen ze dan zodat we ze groot kunnen
uitprinten en ophangen. Als je op de achterkant van de foto’s je
naam schrijft, krijg je je foto’s na afloop weer netjes terug.
Maar natuurlijk mag je je foto’s ook zelf inscannen en mailen aan
mtcbergeijk@chello.nl.
Alvast hartelijk dank namens de feestcommissie en hopelijk
worden we overstelpt met vele foto’s.

Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk
1aBergeijk
Bergeijk
Eerselsedijk 1a
Tel. 0497- 573412
Tel.
0497 - 573412
www.bloemboetiekhethofke.nl
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BRABANTRIT
3 april 2016
Een foto-impressie van weer een geslaagde dag.

MTC Bergeijk is in de prijzen gevallen.
Trofee voor grootste club!...............................4 Motoren

Kijk voor meer foto’s van diverse
ritten en activiteiten op onze
‘nieuwe’ website:
http://mtcbergeijk.jouwweb.nl
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PINKSTERWEEKEND 2016
Dag 1
Vrijdag de 13e verzamelden we bij Margriet. De koffie stond klaar
en Maria had lekkere cake meegebracht. Zelf gebakken. Toch wel
lekker die koffie met cake.
De nieuwe motoren werden
bewonderd en om kwart over
tien vertrokken we. Wind in
de rug en de zon hoog aan de
hemel. De tocht ging weer
langs mooie plaatsen en voor
we bij het hotel aankwamen
in Duitsland dachten we nog even te tanken. Dan konden we de
volgende dag weer “vol” vertrekken.
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Echter, Jo kreeg een probleem met zijn motor. Om te kunnen
tanken moet de buddysit omhoog. Dit lukte niet en na veel
geprobeerd te hebben, de rest had al wel getankt, zijn we
doorgereden naar het hotel. Daar zocht Maria contact met
diverse hulpinstanties. De monteur die gestuurd werd durfde en
wilde er niet aan beginnen omdat de motor te nieuw was en alles
onder de garantie zou vallen. Uiteindelijk is toen besloten om de
motor de volgende dag naar Eersel te brengen.

Dag 2
Jo en Maria zaten al vroeg (08.00
uur) aan het ontbijt. De hulptroepen
waren om
09.00 uur
al aanwezig om de motor naar Eersel te
brengen. Jo en Maria zijn meegegaan
met de autoambulance. In Eersel heeft
de monteur 2 uren gewerkt om een
noodreparatie te maken.
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Daarna zijn zij in Eersel gaan tanken en als de wiedeweerga weer
terug naar Duitsland gereden.
De rest van de groep heeft
een route gereden van +/- 300
km. Met een hagelbui en nog

enkele druppels viel het weer
ondanks de slechte voorspellingen
toch nog mee. Om 18.00 uur waren
we weer terug in het hotel waar
ook Jo en Maria kort na ons weer
arriveerden. Dus konden we weer
samen dineren. En na een goed glas wijn of een biertje of iets
anders gingen we om ongeveer 23.00 uur ons mandje in.
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Dag 3
Na een ontbijt en een lunchpakketje
voor iedereen konden we vandaag
weer met 4 motoren aan de 3e route
beginnen van ongeveer 225 km.
We zagen veel mooie gehuchtjes,
smalle bosweggetjes en prachtige
koolzaadvelden.
Jo gaste gezellig mee.

Ook vandaag veel donkere
wolken maar Ger wist ze aardig
te omzeilen.
We belandden in een oud
restaurant van 1839 alwaar
een orgelman (à la de Kaasboerin) speelde en de vele bezoekers
dronken Kaffee und torte. Ook wij deden aan deze happening mee
en terwijl wij binnen zaten viel er buiten een stevige regenbui.
Hadden wij effe geluk. Na de
bui zijn we weer opgestapt en
om ongeveer 18.00 uur waren
we terug bij het hotel, na
eerst nog even getankt te
hebben. Dat lukte nu dus wel
bij iedereen.
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Geopend:
Dinsdag t/m Zondag

Dag 4
Iedereen was er klaar voor om
naar huis te gaan. Even ontbijten
en dan vertrekken. Veel
dreigementen van het weer.

In Groesbeek maakten we een stop.
Daar hebben we een heerlijke lunch
genuttigd en in die tussentijd heeft
het even ongelofelijk hard
geregend.
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Daarna zijn we richting huis gereden. Om 19.00 uur nog een
afscheidsdiner bij De Gouden Leeuw en nog wat napraten. Al bij al
is het een goed weekend geweest en hebben we toch niet al te
veel last gehad van de regen.
Pinksterweekend volgend jaar
Het volgend jaar is het motorweekend van 2 tot en met 5 juni.
Willen diegenen die mee willen zich dan zo spoedig mogelijk
opgeven, Op dit moment hebben we een locatie op +/- 400 km
vanaf het thuisfront in beeld. Als dit te ver is dan willen wij dit
ook graag zo spoedig mogelijk weten. Dan kunnen we nog op ons
gemak naar iets anders zoeken.
Maria
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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

BTV TOTAALTECHNIEK

06-54364705
06-53154155

www.btvtotaaltechniek.nl
Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek
0497-360000
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MULTIFIX

Bokkerijder 24, Bergeijk

Partner in parts

www.multifix.nl, tel: 0497-552929

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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MTC MEDE-EIGENAAR VAN
ELECTRISCHE MOTOR TUE
Een team van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) heeft
een eerste elektrische toermotor ontwikkeld, waarmee ze
momenteel de wereld over reizen. Deze ‘STORM Pulse’ is de
eerste elektrische motor ter wereld die lange afstanden kan
afleggen, tot 380 kilometer zonder opladen. Met deze motor reist
het team momenteel in 80 dagen de wereld rond om de potentie
van duurzaam vervoer te laten zien. Misschien heb je er al iets
over gelezen in de krant of gezien op TV.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kon iedereen, die dit
initiatief een warm hart toedraagt, voor € 15,-- een eigen
zonnecel op deze motor kopen. Het bestuur heeft besloten ook
een zonnecel te kopen. Met MTC zijn we dus ook een beetje
eigenaar van deze motor.
Volg het reisverslag van de ‘STORM Pulse’ op:
http://follow.storm-eindhoven.com
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WELKOM
We hebben weer een nieuw lid mogen
verwelkomen:

WILLIAN VOGELS
Nadat hij samen met zijn vrouw Jeanette meegereden heeft met
de jubileum-nazomeravondrit heeft Willian besloten lid te worden
van de club. Wij heten Willian van harte welkom en wensen hem
een hele fijne tijd toe bij MTC Bergeijk.
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JUBILEUM/NAZOMERAVONDRIT
Om half 3 op vrijdagmiddag verzamelde de jubileumcommissie
zich bij de Gouden Leeuw om de voorbereidingen te treffen voor
de eerste jubileumactiviteit: de nazomeravondrit.
Het is namelijk bijna 25 jaar geleden dat ons clubke opgericht
werd door enkele fanatieke motorrijders. Daarom hadden we wat
extra’s in petto voor de deelnemers aan de rit, zoals een
vrijblijvende geluidsmeting en iedereen kon met zijn/haar motor
op de foto……………..onder een mooie ballonnenboog.

Dat was dan ook de reden dat we zo vroeg aanwezig moesten zijn.
We hadden zo’n 140 ballonnen te gaan. Mark en Piet bliezen hun
longen uit hun lijf en
binnen klonk het
steeds……..PANG. Maar
uiteindelijk lukte het
Margriet en Jolanda om de
ballonnen keurig om de
boog te knubbelen. Maar
ja, daar waren ze ook voor
op cursus geweest.
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Om half 6 waren we (nog) net (niet) klaar om de eerste rijders te
ontvangen.
Het was een bloedhete
dag. Misschien dat dat de
reden was dat het aantal
deelnemers wat tegenviel.
Maar de opkomst vanuit
de eigen leden was super
en het bleef na afloop van
de rit dan ook nog lang
erg gezellig.
Het was een heel goed begin van ons jubileumjaar.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. HUIB VAN DER WEIJ

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:
Linkse/ rechtse bocht:
Slechtste motormoment:
Mooiste Motormoment:

17-06-1966
Riethoven (gemeente!)
Lommel (stad!)
2 broers
Getrouwd met Lara
2 jongens
Gereedschapmaker
Motorrijden en klussen
96 kg
188 cm
2016…..
Gemoedelijke mensen en sfeer
BMW GS 1150R
Scott
Nolan
1985
Suzuki, Honda, Yamaha
Nieuwe K 100 RS (BMW)
Ja, graag
In stilstand omgevallen
Zwitserland/Italië zonder regen
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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:

Sigaarke soms
Rode wijn
Altijd goed gelukkig
Concert
Jeans en V-hals shirt
Jaren ’60-’70 & Blues
As good as it gets
Millennium trilogie en Spionage
Russisch natuurlijk
Zuid Europa  Sardinië
Trefhuysch in Lommel
Fiat Panda 1.2 i.
Sterk gevoel voor rechtvaardigheid
Word niet graag gedwongen

Verbouwinkje en later naar Italië
verhuizen
Sinterklaashaters
Huichelarij
Iets bijdragen aan de maatschappij
(anders dan belasting dan hè)

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

BEN VAN DER ZWET
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VERJAARDAGSKALENDER
September 2016
5

Willian Vogels

14

Louis van Akkerveken

Oktober 2016
11

Piet Bierens

14 Ron Peeters

November 2016
14

Piet Schippers
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Riek van Beek

December 2016
10 Ben van der Zwet
19 Paul Tilburgs

Allemaal van harte gefeliciteerd
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INFORMATIEF
Secretariaat:

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

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl

 Webmaster:

Piet Bierens

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

 CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

MOTOR


BROMFIETS
AUTO


MOTOR

AUTO
VRACHTAUTO


VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN


Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk
Telefoon: 0497-572580

