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Van de voorzitter….
Beste motorrijders- en rijdsters,
Nadat we het "voorseizoen" weer hebben afgesloten met de
gezelligheidsrit, winteractiviteit, theorieles en de EHBO-avond,
wordt het nu weer tijd voor het echte werk: motorrijden.
Enkelen van ons hebben er al enkele ritten opzitten zoals de
openingsrit en ‘t Bergeijks Lenteritje. Maar nu wordt het tijd dat
we met z'n allen de rossen van het stof ontdoen , aan de acculader
leggen, starten en de helmen opzetten om de ritten mee te rijden
die op de kalender staan.
Natuurlijk gaan we er vanuit dat we lekker weer hebben, maar
voor een spatje regen zijn we ook niet bang.
We gaan dan ook uit van een prachtig motorseizoen met veiligheid
hoog in het vaandel.
Dus: motor ze!!!!

Margriet
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TOERKALENDER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud
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

9.15 u

v.d. Moosdijk

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

Zo 27aug

Maistoertocht Wintelre

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

19.00 u
9.00 u
??

Gouden Leeuw
Kiosk
??

Kijk voor foto’s van diverse ritten en
activiteiten op onze website:
http://mtcbergeijk.jouwweb.nl
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MTC LEDEN EN HUN MOTOREN
1.

Carolien van Akkerveken -

Duopassagier

2.

Louis van Akkerveken

-

Susuki V-Strom

3.

Geert Antonis

-

Suzuki GSX 750 R

4.

Riek van Beek

-

Honda Deauville 650 NT

5.

Piet Bierens

-

Yamaha XV 750 Virago

6.

Mark v.d. Braak

-

Honda VTR 1000 Firestorm

7.

Broer Kelders

-

Honda VFR 800 VTEC

8.

Jo Kolen

-

Bombardier Can-Am Spyder

9.

Maria Kolen

-

Duopassagier

-

BMW R 1150 RT

10. Ger Legeland
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Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk
Eerselsedijk 1a
1a Bergeijk
Bergeijk
Tel. 0497- 573412
Tel. 0497 - 573412
www.bloemboetiekhethofke.nl

11.

Wim Lemmens

-

-

12.

Jolanda Luijten

-

Ducati Monster 1100 S

13.

Arie v.d. Moosdijk

-

Honda ST 1300 Pan European

14.

Margriet v.d. Moosdijk -

Honda Deauville 700

15.

Ron Peeters

-

Ducati 848

16.

Fred van der Sanden

-

Aprillia ETV 1000 capo nord

17.

Jos van der Sanden

-

Yamaha TDM 850

18.

Piet Schippers

-

n.n.b.

19.

Paul Tilburgs

-

Honda CBR 600F

20.

Willian Vogels

-

Yamaha MT 09

21.

Huib van der Weij

-

BMW GS 1150

22.

Larisa van der Weij

-

BMW K100

23.

Ben van der Zwet

-

Suzuki V-Strom
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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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THEORIEAVOND
Zoals elk jaar waren we weer door rijschool v.d. Moosdijk
uitgenodigd voor een opfriscursus. Ook de sponsoren waren
uitgenodigd. Margriet was weer de koffiejuffrouw en natuurlijk
had ze ook weer gezorgd voor lekkere kuukskes.

We begonnen met uitleg over de voorrangsregels. Dat is simpel
(dachten wij). Maar dat viel vies tegen. Zo blijkt er verschil te
zijn tussen voorrang en vrije doorgang. Daarna gingen we weer aan
de slag met het gevreesde examen. Misschien dat iemand van de
afwezigen geslaagd zou zijn, maar van de aanwezigen in ieder
geval helemaal niemand. Toch blijft van de avond altijd wel iets
hangen. (Bij de meesten tenminste.) We hopen volgend jaar weer
op een grote uitkomst en willen Arie weer hartelijk danken voor
de wijze lessen.
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BIERDEGUSTATIE
Om 20.00 uur verzamelden we met 5 Hollanders bij de Gouden
Leeuw. We pasten precies in de enorme Limousine van Maria
(Citroën C3). Twee Belgische leden en een reserveproever zaten al
op ons te wachten in Het Trefhuysch in Lommel-city. De proeverij
vond plaats op grote hoogte. De steile trap was op de heenweg nog
niet zo’n probleem. Dat zal op de terugweg wel anders zijn. Om
een privé-degustatie
te kunnen krijgen,
deden ook
deelnemers mee van
buiten de club: 2
NederlandsBelgische stellen en
een losse belg.
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Het thema was dry-hopping. Dat betekent dat er nog hop na het
gistingsproces wordt toegevoegd.
Er stonden 8 verschillende biertjes
op het programma en cola voor Piet
en water voor de Bob. Het bier
werd geserveerd met brood,
diverse soorten kaas en worst:
huisgemaakte worst en kaas met
biersm aak en dezelfde worst en
kaas, maar
dan zonder
bier (die waren uiteraard niet zo lekker).
Bij elk biertje kregen we een interessante
toelichting van eigenaresse en bierexpert
Kim. We kregen ook
allemaal een boekje
met meer
informatie van de
verschillende biertjes. Daarop konden we
elk biertje een cijfer geven, zodat Kim
weet welke biertjes het best in de smaak
vallen en welke biertjes ze volgend jaar op
de tap in
het café
wil zetten.
In de pauze was het tijd
voor…..weer een hapje: lekkere
ovenschotel met gehakt, witte
kool én bier.
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Eigenlijk zou de avond tot
23.00 uur duren, maar omdat
het zo gezellig was, begonnen
we pas om half 1 aan de afdaling
van de steile trap.
Daarna werden we door Maria
weer netjes bij de Gouden
Leeuw afgezet.
Conclusie: hele leuke avond, veel
geleerd, lekker gegeten en
genoeg gedronken.
Proost!

Geopend:
Dinsdag t/m Zondag
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AFSCHEID
Helaas hebben een aantal leden (na heel
veel jaren en actieve inzet voor de club)
besloten hun lidmaatschap van MTC
Bergeijk te beëindigen.

Leo Luijten
Rob de Bruijn
Bjorn van Schaik
Huub en Hadewig van der Meijden
Wij wensen hen heel veel geluk in de toekomst en hopen hen zeker
nog eens tegen te komen.
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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

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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EHBO
7 april 2017
Dit jaar organiseerden we de EHBO-avond samen met MTE
(Motor Toerclub Eurocircuit) waar onze leden Ben en Riek ook lid
van zijn. De avond vond plaats in de kantine met prachtig uitzicht
over het Eurocircuit.
Het begon om 20 uur. We waren in totaal met 10 personen. Omdat
onze vertrouwde instructeur Hans Hendrikx wegens gezondheidsredenen helaas geen les meer kan geven,
hielpen Lieske en Angela ons uit de brand.
Het begon al goed. Lieske kwam binnen
met een grote snee in haar hand. Die
werd vakkundig behandeld door Maria
Kolen, die
mooie
zwaluwstaartjes knipte en daarmee
de wond hechtte. Nadat we waren
bijgepraat hoe te handelen bij zo’n
snijwond, viel alweer een volgend
slachtoffer. Ben lag met helm op op
de grond en werd in de bekwame handen van Lieske weer snel
gezond gemaakt.
Toen werd er een pop (tenminste
een deel daarvan) op de grond
gelegd en kregen we om de beurt
uitleg hoe te reanimeren. Zeer
leerzaam allemaal.
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Door alle interessante lesstof werd de pauze gewoon vergeten. Na
een snelle dronk gingen we weer vlug verder.
Toen kwam Angela binnen, haar arm voorzichtig vasthoudend. Ze
was met haar motor gevallen en wij moesten aangeven hoe we dat
moesten behandelen. Was het gebroken of was het gekneusd?
Na ook haar weer vakkundig
geholpen te hebben onder het
toeziend oog van onze EHBO
instructrice Lieske was ook
Angela weer springlevend.
De tijd vloog voorbij. We
kregen er maar geen genoeg
van. We leerden nog wat een shock inhoudt,
maar tegen 22.30 uur gooide Lieske dan
toch de handdoek in de ring en was het voor
dit jaar wel genoeg. Nadat ze alles weer
hadden ingepakt en we nog iets te drinken
kregen van MTE, hebben we afscheid
genomen van Lieske en ons Angela, met de
woorden: tot de volgende keer. Want voor
herhaling vatbaar was het zeker!

GROEPSAPP
Wil je ook toegevoegd worden aan de groeps-whatsApp van
MTC Bergeijk? Stuur dan een berichtje naar Maria:
06-53304125 of via e-mail kolen178@planet.nl
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’t BERGEIJKS LENTERITJE
Om 8.00 uur ging het clubhuis open om alles klaar te zetten. De
eerste rijder was er al om 8.20 uur. Na het ophangen van de
vlaggen en het klaar leggen van de inschrijfformulieren kon het
dan echt beginnen.
Stilletjes druppelden de rijders
binnen. Soms een enkeling en
anderen in groepen. In totaal
waren er 57 inschrijvingen. Ook
reden er 8 leden van MTC
Bergeijk mee. De laatste, een
hele familie, vertrok om 11.30
uur. Maria had het er maar druk mee, met het invoeren van de
routes in de GPS.
Een stel kwam al na 51 km gereden te hebben weer terug op het
beginpunt. Iets was er niet goed gegaan en na de route opnieuw te
hebben ingevoerd, vertrokken ze weer vol goede moed.
Nu was het voor ons, het
bestuur, weer afwachten
tot de eerste rijders
weer veilig terug
kwamen. In de tussentijd
maakten we wat
huiswerk voor het
clubblad. De eerste die
vertrokken was, kwam
om 13.40 uur ook als
eerste weer binnen. De volgende kwamen één voor één binnen met
de woorden: ‘Wel koud, maar een hele mooie rit”.
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Toen kwam het duo van 51 km na 68 km weer opnieuw terug. Voor
Vandaag gaven ze de moed op, maar ze zouden het zeker nog een
andere keer opnieuw proberen.
Een man met inschrijfnummer 18 moest de rit na 150 km opgeven,
omdat zijn Garmin het toen begaf. Stilletjes druppelde iedereen
weer binnen. De één na de ander klaagde over de kou, maar
iedereen was enthousiast over de mooie route. Dus Ger en Geert,
jullie hebben eer van jullie vele werk.
Bij sluitingstijd zijn de leden van de club nog niet binnen. De
Gouden Leeuw was intussen volgestroomd met voetbalkijkers PSVAjax, maar nog geen spoor van onze leden. Met een Bergeijks
kwartiertje kwam Jo binnen en een kwartier later (na tanken) de
rest. Om 18.10 uur sloten we de zaak af en konden we terugkijken
op een hele geslaagde dag.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. FRED VAN DER
SANDEN
Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/zussen:
Relatie:
Kinderen:
Beroep:
Hobby's:
Gewicht:
Lengte:
Roken:
Drinken:

Slapen:
Lievelingseten:

11 juni 1960
Bergeijk
Bergeijk
1 zus
Bijna 20 jaar getrouwd
Amber en Jordy
Service engineer (monteur) van CNC
metaalbewerkingmachines voor Mazak
Familie, lekker niks doen op de bank,
motorrijden, vakanties.
Te veel, daarom weeg ik mezelf niet.
1,87 (vroeger toch)
Meer dan 35 jaar niet meer en daarom te
veel gewicht.
Koffie, als het warm is een goed biertje en
als de R in de maand is gaat er een goede
whisky of Zubrówka ook wel met smaak in.
Liefst in mijn eigen bed naastTeresa, ik heb
al genoeg in hotels overnacht.
Lekker gemarineerd vlees van de barbecue of
thuis als mijn vrouw en/of ik ons best doen.
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Lid van MTC sinds: Sinds kort weer, ben vanaf de oprichting ook

Mening over MTC:

Motor:
Motorpak:
Helm:
Rijbewijs A sinds:
Vroegere motors:

Droommotor:

een tijd lang lid geweest (ik weet niet precies
hoeveel jaar).
Vroeger was het een gezellige club waar je
kon lachen en zeveren en ik hoop dat het niet
veranderd is.
Aprilia ETV 1000 capo nord, blauw.
Past waarschijnlijk niet meer.
Is gedateerd en moet nog vervangen worden.
Ergens in 1980 - 1981
Suzuki GS 750, Suzuki GS 850 G, Suzuki
1100 F, Honda ST 1100 Pan European, Honda
CBR 1000 F heb ik nog steeds sinds 1995
(moet nog een keer uit zijn slaap gehaald
worden).
Ik moet eerst de loterij winnen voordat ik
daar over ga dromen.
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Linkse/rechtse bocht:

Slechtste motormoment:

Mooiste motormoment:
Avondje uit:

Favoriete kleding:
Favoriete muziek:

Favoriete film:
Favoriete boek:
Favoriete vakantie:

Liefst waar je hem er lekker in kan
leggen (de motor) en veel achter
elkaar in bergachtig gebied.
Met de Pan rechtdoor gaan omdat de
remmen te heet waren en ik de bocht
niet kon halen en dus tussen de bomen
terecht kwam.
Ik hoop dat er die nog veel komen, bij
die ik al gehad heb.
Lekker uit eten met mijn vrouw en
kinderen en daarna nog met een
borreltje nagenieten.
Spijkerbroek en T-shirt.
Jaren 70- 80 tot nu als het maar geen
Hollandse smartlappen zijn of de
'Toppers'.
Django Unchained
Heb ik nog niet gelezen.
Regelmatig naar ons vakantiehuis in
Swieradów Zdrój om te relaxen en tot
rust te komen en daarnaast naar
leuke, interessante vakantiegebieden.
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Stamcafe:
Die heeft al genoeg aan mij verdiend.
Vervoermiddel:
VW Passat station Leasebak.
Beste eigenschap:
Moeten andere mensen zeggen
Slechtste eigenschap:
Verschillende denk ik.
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Stoppen met werken, droommotor
kopen en veel toeren.
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Geert Wilders die heeft ons al
genoeg belastinggeld gekost.
Grootste hekel aan:
Maandagmorgen, daarna gaat het wel.
Grootste ideaal:
Heb ik niet, maar nog een behoorlijke

tijd genieten van het leven met
Teresa en zien wat mijn kinderen er
van gaan maken lijkt mij wel leuk.

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

WILLIAN VOGELS
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VERJAARDAGSKALENDER
Mei 2017
-

Juni 2017
4

Wim Lemmens

6

Mark van den Braak

10 Jos van der Sanden
11

Fred van der Sanden

17 Huib van der Weij

Juli 2017
13

Geert Antonis

13

Maria Kolen

18

Leo Luijten

24

Carolien van Akkerveken

Augustus 2017
20 Arie van de Moosdijk

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
 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

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233

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

