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Van de voorzitter….
Beste motorvrienden en vriendinnen.
Het jaar is weer bijna ten einde en dan is het tijd om terug te blikken,
maar zeker vooruit te kijken. Als we het afgelopen jaar bekijken dan zien
we een mooi motorseizoen met leuke ritten maar ook een jubileumjaar
(wat nog net niet helemaal afgelopen is). Bij de afgelopen activiteiten van
ons 25 jarig bestaan moeten we concluderen dat deze erg geslaagd waren.
De nazomeravondrit, deze keer omgedoopt tot jubileumrit, was een mooi
evenement, goed weer, leuke opkomst en prachtig gezelschap wat nog lang
op deze zomerse avond bleef nagenieten.
De reünie was ook een prachtig feest, waar de sfeer er al meteen goed
inzat. Gezellig kletsen met mensen die je al jaren niet meer hebt gezien
onder het genot van een drankje en een hapje. Een loterij en de oude films
en dia's maakte het tot een avond waar we met een goed gevoel op kunnen
terugkijken.
Voor 2017 hebben we ook weer mooie ritten op het programma staan. We
beginnen met de gezelligheidsrit waarbij de sponsoren worden uitgenodigd
onder het genot van koffie en vlaai gezellig met elkaar te praten of een
rondje op de motor te wagen en te kijken of dat ook "smaakt". We hopen
dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we er een mooie motordag
van kunnen maken.
En als het seizoen dan losbarst gaan we weer voor veel veilige kilometers
met een grote opkomst voor alle ritten.
Dan wil ik jullie, ook namens het bestuur, nog een gezellige kerst en een
heel mooi 2017 wensen.
Margriet

1

2

MTC Bergeyk
wenst iedereen
hele fijne feestdagen

En een gezond, sportief en
VEILIG 2017!
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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 2017
Wijzigingen onder voorbehoud
Vr 6 jan

Nieuwjaarsreceptie

20.30 u

Gouden Leeuw

Zo 29 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

A.v.d. Moosdijk

Wo 15 feb

Theorie-avond

20.00 u

A.v.d. Moosdijk

Za 11 mrt

Winteractiviteit

Zo 19 mrt

Openingsrit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Zo 2 apr

Brabantrit Hilvarenbeek

9.00 u

Kiosk

Vr 14 apr

EHBO (onder voorbehoud) ??

??

Zo 23 apr

Bergeijks Lenteritje

10.30 u

Gouden Leeuw

Zo 7 mei

Grand Bouclé Moustache

8.30 u

Café de Snor

Zo 14 mei

Jubileumrit Wintelre

9.00 u

Kiosk

??

2 t/m 5 juni Pinksterweekend

??

??

??

Zo 18 juni

Rijsbikersrit Wernhout

9.00 u

Kiosk

Zo 2 juli

Roadrunner Prinsenbeek

9.00 u

Kiosk

Zo 9 juli

Veluwerit de Kraats Ede

9.00 u

Kiosk

Zo 30 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 20 aug

Airbornerit Eindhoven

9.00 u

Kiosk

Vr 25 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 27aug

Maistoertocht Wintelre

9.00 u

Kiosk

Zo 10 sept

Mosselfeest

Zo 17 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 1 okt

Herfstrit Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 8 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 22 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 27 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 25 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

??
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MOSSELFEEST MET FIETSTOCHT
Zondagmorgen om 11 uur
was het verzamelen bij
De Gouden Leeuw op het
terras. Na het rondje
koffie, gebracht door de
vroege vogel Danique, zijn
we rond half 12 vol goede
moed vertrokken.
Het weer was goed, niet te
heet zoals afgelopen dagen.
We fietsten richting het
Stoom, en dan over allerlei
binnenweggetjes, zodat we
in Luyksgestel aankwamen.

Van daaruit naar de Pielis en door het bos naar Herberg het Wilde
Zwijn. Daar hebben we lekker koffie gedronken met een goed
stuk gebak erbij.
Intussen was het
helaas gaan regenen,
maar dat was een
goede reden om de
start van de motorrace
toch nog ff mee te
nemen.
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Nadat we allen weer goed uitgerust waren en de ergste regen was
gestopt, gingen we weer verder.
De route ging verder over het fietspad
richting de Pals.
Daar met z’n drieën aangekomen
moesten we ff wachten op de anderen.
Omdat dat wel erg lang duurde vroegen we aan andere fietsers of
ze een groep gezien hadden. Zij vertelden dat er iemand gevallen
was. Dus wij terug.
Daar bleek dat Jo Kolen
onderuit was gegaan. Een
groepje was al met Jo
teruggefietst naar het
Wilde Zwijn en onderwijl
had Maria de ambulance
gebeld.
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Toen wij bij het Wilde Zwijn aankwamen zat Jo al in de
ambulance. Nadat zij alles goed verbonden hadden en de raad naar
het ziekenhuis te gaan, vertrok de ambulance weer. Jo en Maria
fietsten weer terug naar Bergeijk om van daaruit met de auto
naar het ziekenhuis te rijden. Gelukkig maar, dat Jo niet zo
kleinzerig is. En een goeie tip voor de volgende keer: een EHBO
tasje mee en de
jaarlijkse EHBO les
blijkt ook geen
overbodige luxe.
Nadat we opnieuw onze
drankjes genuttigd
hadden, gingen we
hetzelfde fietspad weer over om onze fietstocht verder af te
maken. Via de Pals, over de Cartierheide naar het Laarven.
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Daar zijn we de Postelseweg
overgestoken en zo door het bos
naar de Weebosch, waar we bij het
Heuveltje weer onze dorst
moesten lessen.
Grote potten bier kwamen er op tafel. Voor de liefhebbers dan
hé. Anderen deden het met minder.

Rond half 6 moesten we weer opbreken om op tijd voor het eten
bij De Gouden Leeuw te zijn. We hadden met de kok een afspraak
dat die om 6 uur de mosselen klaar zou
hebben. En voor degene die geen
mosselen lusten waren er spareribs of
saté,
Bij de Gouden Leeuw bleken Jo en
Maria ook alweer net terug uit het
ziekenhuis.
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Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk 1a Bergeijk
Tel. 0497 - 573412
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Alles was goed klaargemaakt door de kok des
huizes. Het smaakte goed. We hebben gezellig
nagepraat, met nog een lekker drankje erbij,
waarna
iedereen weer
op zijn/haar eigen manier
naar huis is gegaan.
Met uitzondering van het
ongeval van Jo en het beetje
regen, de eerste keer dat we
bij Het Wilde Zwijn zaten,
was het weer een hele mooie
en geslaagde dag.
Vriendelijke groeten,
Het Opperhoofd fietsroute
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WELKOM
Met ingang van het nieuwe jaar mogen
we weer een aantal nieuwe leden
verwelkomen:

Larisa van der Weij
Jos van der Sanden
Fred van der Sanden (oud lid)
Wij heten Larisa, Jos en Fred van harte welkom en wensen hen
een hele fijne tijd toe bij MTC Bergeijk.

14

Geopend:
Dinsdag t/m Zondag

AFSCHEID
Helaas heeft er ook alweer een lid te
kennen gegeven met ingang van het nieuwe
verenigingsjaar te stoppen bij de club.

Arie den Hartog
Arie kan helaas onvoldoende tijd vrijmaken om motorritten met
de vereniging te rijden. Misschien dat het er in de toekomst wel
weer van gaat komen. We zien Arie dan weer graag terug bij de
club.
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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

06-54364705
06-53154155

Bergeijk

BTV TOTAALTECHNIEK

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

Geestenberg 7, 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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REÜNIE

Op zaterdag 12 november was het dan eindelijk zover! De reünie
van MTC Bergeijk. Maandenlang hebben we, met heel veel hulp van
Wil van Beers (waarvoor nogmaals hartelijk dank), onze uiterste
best gedaan zoveel mogelijk oud-leden te traceren. En dat is
gelukt! Maar liefst 59 (oud-) leden waren aanwezig.
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Bij binnenkomst tekende iedereen het gastenboek (waarin de
meesten tijdens het 10 jarig jubileum ook al
hun handtekening hadden gezet).
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De zaal was gezellig aangekleed met de ouwe én nieuwe MTC
Bergeijk-vlaggen en
de pijlen wezen de
route naar de
ingang van de zaal.
Onze
ballonblazers Piet
en Mark hadden ’s
middags weer hun
uiterste best
gedaan om de
ballonnen weer van
lucht te voorzien.

Het was vanaf het
begin al erg gezellig.
De stemming zat er
meteen goed in. Het
was echt een ons
kent ons sfeertje.

Op een groot
scherm was een
doorlopende
diapresentatie te zien
met ouwe foto’s van
allerlei activiteiten .
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Ook stond er een TV met heuse videorecorder met beelden van de
hilarische pinksterweekenden. Hierbij kwamen weer veel ouwe
herinneringen boven uit die mooie ouwe tijd.
Er werd volop
bijgekletst
onder het
genot van de
nodige
drankjes en
hapjes. Lekker
hoor, Han en
René .

Na een woordje van de voorzitter werden de dames van de ouwe
garde opgeroepen om, net zoals vroeger, lotjes voor de loterij te
verkopen. De lotjes waren in no time uitverkocht. De dames zijn
het duidelijk nog niet verleerd!
Dankzij de
inzet van Maria
en Piet, die een
rondje
Bergeijk
maakten om
prijzen voor de
loterij te
scoren, hadden
we een zeer
goed gevulde
prijzentafel. Veel petjes en mutsen, maar ook diverse kadobonnen,
kadopakketten, t-shirts, handzeep, en nog veel meer.
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Wil van Beers en Hans van Hal, alletwee mede-oprichters van de
club, werden gevraagd de officiele trekking van de loterij te
verrichten. Zij
toverden om de
beurt een mooie prijs
uit de hoge hoed
(natte emmer ).
De prijzen werden
eerlijk verdeeld. Wim
Oonk ging met
verschillende prijzen
aan de haal en Pietje
nam 3 mutsen en 6
petjes mee naar huis.
De hoofdprijs
(een hightea voor 2
personen) werd
gewonnen door Greet.
Mensen die té tevreden
waren schonken hun prijs
terug (en werd dus weer
opnieuw verloot) of
ruilden hun prijs met een
ander. Uiteindelijk was
iedereen zeer content. Of
ze nu iets of niets gewonnen hadden, het was één groot feest.
We gingen nog door tot in de kleine uurtjes en kijken terug op een
zeer geslaagde avond, waarvan velen aangaven over vijf jaar het
graag willen overdoen.
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Het bestuur wil
….. alle leden en oud-leden die aanwezig waren
….. de oud-leden en leden die graag hadden willen komen, maar
helaas niet konden
…… alle sponsors die deze avond mede mogelijk maakten en
…… iedereen die zich verder heeft ingezet om deze avond tot een
succes te maken
iedereen dus, bedanken voor deze geslaagde avond.

GEZOCHT!
Wie kan er VHS-banden
digitaliseren (of kent iemand die
het kan)?
Laat dit dan even weten aan het
bestuur (mtcbergeijk@chello.nl).
Er waren namelijk heel veel oud-leden die de ouwe videobeelden
van de hilarische pinksterweekenden graag zouden willen hebben.
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SPONSORS BEDANKT!
Hierbij willen wij:
Jan van Dingenen
’t Hofke
Slenders Witgoed
Bergmans Jeanshouse
Jumbo
PT Graphics
Mitra

Luc van Gerven
Autobedrijf de Wit
QFF
’t Barreke
De Bruyn metaal
Eddies
De Gouden Leeuw

heel hartelijk danken voor de financiële bijdrage en het
beschikbaar stellen van de vele prijzen voor de loterij. Mede
dankzij jullie was ons jubileum en de reünie een groot succes.
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UIT DE JAARVERGADERING


Sinds vorig jaar stond er nog een vacature open voor de
functie van bestuurslid. Het bestuur is erg blij dat deze
functie weer is ingevuld. HUIB VAN DER WEIJ heeft zich
kandidaat gesteld en komt het bestuur versterken. Wij
wensen Huib heel veel plezier en succes in het bestuur.



Heb je nieuwtjes of foto’s voor de website, stuur ze dan naar
bierenspiet@gmail.com



De contributie voor 2017 blijft € 20,= voor huidige leden en
€ 22,50 voor nieuwe leden. De contributie moet worden
betaald vóór 1 januari 2017.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. BEN VAN DER ZWET

Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/ zussen:
Relatie:
Kinderen:

10 december 1955
Valkenswaard (Kluizerdijk ongenummerd)
Valkenswaard
4 zussen, 2 broers
Alweer bijna 40 jaar getrouwd met Marlion
3 dochters, 3 schoonzoons, 4 kleinzoons,
5 kleindochters
Beroep:
EDP-auditor bij de Belastingdienst, ik leg
het wel een keer uit!
Hobby’s:
Familie, Doe-het-zelven, Skiën, Motorrijden
Gewicht:
98,7 kg als ik net gepiest heb!
Lengte:
1,80 en krimpend
Roken:
Al 10 jaar niet meer, maar nog steeds verslaafd!
Drinken:
Te veel; Gulpener Ur Hop, Grappa, Laphroaig
Slapen:
Toch het liefst in mijn eigen bed naast Marlion
Lid van MTC sinds: Dit jaar
Mening over MTC: Leuke tochten en activiteiten
Motor:
Suzuki 1000 V-Strom ABS, Rood!
Motorpak:
Hein Gericke
Helm:
HJC Fluor-geel!
Rijbewijs A sinds: 2003 nog vóór mijn vijftigste!
Vroegere motors: Honda Transalp
Droommotor:
Daar rij ik op/ Honda Africa Twin DCT
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Linkse/rechtse bocht:
Slechtste motormoment:
Mooiste Motormoment:
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:

Om beurten en liefst heel veel!
Ongedisciplineerde groep op de snelweg
Veel! Samen met Marlion (op haar eigen
motor) weekendjes weg!
Uit eten bij Vida Pura, film, modern
ballet
Casual
Klassiek; Pink Floyd; Cassandra Wilson,
Herman van Veen.
Motorcycle Diaries , Intouchables
Pogingen iets van het leven te maken,
Hendrik Groen / Zen and the Art of
Motorcycle Maintenance, Robert Pirsig.
Thuis; 's-zomers van de bakplaat
Ski vakantie in Alta Badia
Eethuis Pisa Leenderweg V’waard
Subaru Forester al weer bijna 10 jaar!
Belangstellend
Ongeduldig

Zelf een duurzaam huis bouwen
Donald Trump
Aan mensen zonder gezonde twijfel
Hoera! Het is vandaag!!!

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

FRED VAN DER SANDEN
29

0

VERJAARDAGSKALENDER
Januari 2017
8

Margriet van de Moosdijk

Februari 2017
2

Bjorn van Schaik

9

Larisa van der Weij

Maart 2017
28

Jolanda Luijten

April 2017
10 Broer Kelders
12 Ger Legeland
29 Jo Kolen

Allemaal van harte gefeliciteerd
1

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
 Bestuurslid:
Huib van der Weij


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
06 - 13639516
0032-491182940

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

