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Van de voorzitter….
Beste motorrijders- en rijdsters,
Moeilijk hoor….. om weer een origineel voorwoord te schrijven.
Je zit binnen, buiten regenachtig, koud en donker….zou er dan
inspiratie komen??? Je meimert over het afgelopen jaar en dan
opeens schieten er een paar dingen door je hoofd, die de moeite
waard zijn om toch nog even over na te denken.
Als we beginnen met de gezelligheidsrit (zat nog in het
“jubileumpakket”) waar de zoon van Geert heerlijk aan het stunten
was. Dat was dus echt een gezellige dag.
Dan was er het overlijden van Toon Stokmans wat bij onze club er
toch ook stevig inhakte.
Toen het mosselfeest met de Rietveldwandeling: we hebben veel
geleerd over onze Ploeg, Rietveld en Ruijs.
En dan mag ik natuurlijk alle andere evenementen en motorritten
niet vergeten waarin we veel geleerd (EHBO en theorieles),
gelachen en ook nog op de motor gezeten hebben.
Voor het komende jaar gaan we dus ook weer voor veiligheid,
gezelligheid en ’n lekker weertje.
Wens iedereen een heel gezellige kerst en een mooi 2018.
Margriet
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MTC Bergeyk
wenst iedereen
hele fijne feestdagen

En een gezond, sportief en
VEILIG 2018!
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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 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Zo 28 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

A.v.d. Moosdijk

Wo 21 feb

Theorie-avond

20.00 u

A.v.d. Moosdijk

Za 3 mrt

Winteractiviteit

Zo 18 mrt

??

Bowling V’waard

Openingsrit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Ma 2 apr

Brabantrit Hilvarenbeek

9.00 u

Kiosk

Vr 13 apr

EHBO

20.00 u

MT Eurocircuit

Zo 22 apr

Bergeijks Lenteritje

10.30 u

Gouden Leeuw

Zo 6 mei

Grande Bouclé Moustache 8.30 u

Tierelier – ‘t Loo

Ma 21 mei

Movarit Boekel

9.00 u

Kiosk

Zo 10 juni

Eigen rit

???

Kiosk

Zo 1 juli

Motorritisrit Woudenberg 8.30 u

Kiosk

Zo 29 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 19 aug

Airbornerit Eindhoven

9.00 u

Kiosk

Vr 24 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 26 aug

Maistoertocht Wintelre

9.00 u

Kiosk

Zo 2 sept

Mosselfeest

Zo 16 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Do 27 sept

DOT overleg

20.00 u

Gouden Leeuw

Zo 30 sept

Open rit Moustache

9.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Zo 14 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 21 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 26 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 17 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

??
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MOSSELFEEST
10-09-2017
Om 14.00 uur begonnen we met koffie en gebak bij de Gouden
Leeuw, daarna zijn we met 6 mannen en 7 vrouwen naar het vvv
kantoor gewandeld, daar aangekomen moesten we wachten op Linie
v Veldhoven die ons mee zou nemen op Safari: de Rietveldsafari.

Eerst kregen we bij het Teutenhuis wat uitleg en toen kon de safari
beginnen. Gelukkig was het vrij goed weer om te wandelen. Op
verschillende plekken kregen we uitleg, dingen die je in je
dagelijkse leven vaak onbewust voorbij loopt en er geen aandacht
aan schenkt.
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Die Rietveld heeft heel wat teweeg
gebracht in de
gemeente
Bergeijk.
Noem maar op:
het bushokje bij Beukenhof, de
Rietveldklok, De Ploeg met het door Mien Ruijs aangelegde
Ploegpark, twee Rietveldwoonhuizen….Noem maar op. En aan
de Ploeg hebben we zelfs een
gemeenschapshuis en de weg naar
Eindhoven te danken.
Op
het Ploegpark kregen we
uitgebreide uitleg: van sommige
bijzondere bomengroepen en over
het gebouw zelf, dat
tegenwoordig van Bruns is.
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Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk
1aBergeijk
Bergeijk
Eerselsedijk 1a
Tel. 0497- 573412
Tel.
0497 - 573412
www.bloemboetiekhethofke.nl
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Van daaruit zijn we het bos ingelopen en kwamen bij een huis uit.
Linie vertelde
vele dingen die we
geen van allen
wisten. Bij eentje
wist Margriet het
wel hihihihih.Daar
was Linie erg van
geschrokken.

We stonden voor het
verkeerde huis….
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Na wat rondzwerven
door het patersbos
zijn we de
Eerselsedijk
overgestoken waar
we aankwamen bij
een tweede
Rietveldhuis. Daar
hadden de meesten
van ons nog nooit van
gehoord. Jammer dat
je het huis ook niet goed kunt zien door alle bosjes.
We wandelden weer
lekker verder tot we
weer eindigden bij het
VVV kantoor. Daar
heeft Linie nog wat
verder uitgelegd over
het glazen huis daar.
Nadat we haar bedankt
hadden wandelden we
weer terug naar de Gouden Leeuw. Daar aangekomen hebben we
weer wat gedronken en bijgepraat over de safari.

Kijk voor foto’s van diverse ritten en activiteiten
op onze website:

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl
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Toen werd er geroepen dat we binnen konden aanschuiven voor het
mosselen eten. Voor de niet mosseleters waren er andere
gerechten (saté of spareribs). We hadden zeker niks te klagen. Han
had weer voortreffelijk werk geleverd. Dat was trouwens ook wel
aan de pannen te zien hihihihhi.
Na het eten nog ff
uitbuiken en bijpraten en
dan weer allemaal naar
huis toe, met de
gedachten aan het
volgende mosselfeest.
Groetjes Piet
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UIT DE JAARVERGADERING


Het Pinksterweekend en de nieuwjaarsreceptie zijn vanwege te
weinig belangstelling dit jaar NIET opgenomen in de
toerkalender.



Tijdens de nazomeravondrit is gebleken dat de verlichting van
de motoraanhanger kortsluiting maakt. Pechvogel Fred van der
Sanden heeft aangeboden de aanhanger te repareren en Huib
zal vervolgens elk kwartaal de aanhanger checken/onderhouden,
zodat we niet opnieuw voor verrassingen komen staan als we de
aanhanger plotsklaps nodig hebben. De aanhanger staat gestald
bij Margriet en Arie van de Moosdijk. Mocht je deze nodig
hebben, bel gerust.



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



De contributie voor 2018 blijft € 20,= voor huidige leden en
€ 22,50 voor nieuwe leden. De contributie moet worden betaald
vóór 1 januari 2018.

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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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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FEESTAVOND 2017
Ook dit jaar was er weer een feestavond gepland om het
motorseizoen van onze club af te sluiten met een drankje en een
hapje.
Piet en mij was tijdens
de jaarvergadering
gevraagd om een leuk
spel met biljarten te
organiseren. Het moest
ook niet al te moeilijk
zijn, want de meesten
van ons hadden nog nooit gebiljart. We kozen voor het spel 10 over
rood. Dat betekent tien punten via de rode bal maken. Bij het
missen van de rode bal ben je je gemaakte punten weer kwijt.
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Wij maakten daar vijf over rood van en een tijdslimiet van
maximaal 10 minuten per partij, anders zou het te lang duren met
zoveel man (en vooral vrouwen )
12 leden deden
mee. Om zo eerlijk
mogelijk te loten,
maakten we twaalf
briefjes met een
nummer erop en
lieten iedereen
een nummer
pakken. Nummer 1
speelde tegen
nummer 2 et cetera. De verliezer van de partij viel af.
Piet en ik speelden allebei voor scheidsrechter en gaven
aanwijzigingen aan degene die nog nooit gebiljart hadden. Er vielen
termen als hard stoten, zacht stoten, voorlangs, achterlangs en dun
over rood (we
hebben het hier
nog steeds over
biljarten, haha).
Het viel me
trouwens op dat
sommige leden
die nog nooit
gebiljart hadden,
de techniek snel
door hadden.
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Na 2 afvalrondes gespeeld te hebben bleven er 3 finalisten over:
Piet, Ben en Louis. Piet maakte als eerste 5 punten via de rode bal
en was de grote winnaar bij de mannen. Ikzelf was als torenhoge
favoriet al uitgeschakeld!! (dupe van mijn eigen spelregels.)

Hennie had als enige bij de vrouwen haar partij gewonnen, dus ging
er met de eerste prijs voor de dames vandoor.
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Piet en Hennie kregen als
prijs een medaille
omgehangen, een handdoek
om het zweet te kunnen
afpoetsen en de felicitaties
van de rest.
We hebben nog tot laat in de
avond gezellig gekletst en
gedronken. Ik vond het een
geslaaagde avond en wil
iedereen bedanken voor hun
inzet.
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Verder wens ik iedereen
een gezond en sportief
2018 toe, ook namens Piet
en het bestuur.
Bedankt en groetjes,
Mark van den Braak

En Piet en Mark:
Hartstikke bedankt voor
jullie inzet!
Het bestuur
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AFSCHEID
Helaas hebben een paar leden met ingang van het nieuwe jaar hun
lidmaatschap opgezegd:

Broer Kelders
(en Nel, maar die was geen lid )
en
William Vogels
Broer was al zowat van het begin lid. Een
hele tijd dus al. Wij wensen Broer, Nel en
Willian heel veel geluk in de toekomst en
hopen hen zeker nog eens tegen te komen.
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MTC HUMOR
Een stel stoer uitziende groep motorrijders waren aan het rijden
toen ze een meisje zagen dat op het punt stond van een brug af te
springen en ze stopten.
De leider, een grote bebaarde man, stapt
van zijn motor en zegt: "Wat ben je aan
het doen?"
"Ik ga zelfmoord plegen" zegt ze.
Omdat hij niet overgevoelig wil
overkomen, wilde hij toch deze gelegenheid niet missen
en dus vroeg hij..
"Wel, waarom geef je me geen kus voordat je springt?"
En ze doet het... en het was een lange, intensieve kus..
Nadat ze waren uitgezoend zei de motorrijder: "Wow, dat was de
beste kus die ik ooit gehad heb.
Je gooit een waarlijk talent weg. Je zou beroemd kunnen zijn.
Waarom ga je zelfmoord plegen?"
"Mijn ouders willen niet dat ik me als een meisje kleed......"
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----------------------------------------------------------Gaat het goed met de zaken?
"Prima, ik moet zelfs soms mijn telefoon
mee naar bed nemen."
"Ik weet er alles van. Ik heb het soms zo druk dat ik mijn
secretaresse mee naar bed neem."
--------------------------------------------------------------------------------------------Adam en Eva liggen op een stralende dag in het aards paradijs.
Opeens vraagt Eva: "Hou je van me?"
Adam draait zich verveeld om en zegt : "Van wie anders!"
--------------------------------------------------------------------------------------------Jantje's vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten:
'Hoeveel is vijf plus vijf?
''Waar ben je nu weer mee bezig?' vraagt vader stomverbaasd.
Jantje antwoordt: 'Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen
vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens optellen!”
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. JOS VAN DER SANDEN

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:

10-06-1965
Eindhoven
Lommel
1 broer en 4 zussen
Getrouwd met Suzanne, al 25 jaar
3: 2 zonen en 1 dochter
CNC frezer
Motorrijden, bier proeven, kamperen
te veel
iets meer dan 180 cm
dit jaar
Weet niet, ben er nog maar net bij
Yamaha TDM 850
geen
een zwarte
1986
XT 500, SR 500, XT 600, YZ 550, TDR 250,
Pegaso
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Droommotor:

Mijn XTZ 600 Teneree Scrambler in
aanbouw
Linkse/rechtse bocht:
Maakt niet uit
Slechtste motormoment: Achterop een lesauto gereden
Mooiste motormoment:
Toeren in Luxemburg
Roken:
Soms een sigaartje
Drinken:
Koffie en bier
Slapen:
‘s nachts
Avondje uit:
Naar het Trefhuysch in Lommel
Favoriete kleding:
Spijkerbroek en trui
Favoriete muziek:
AC /DC
Favoriete film:
Lord of the rings
Favoriete boek:
Nog niet gelezen
Lievelingseten:
Ik lust alles
Favoriete vakantie:
Kamperenin Frankrijk
Stamcafe:
Trefhuysch in Lommel
Vervoermiddel:
Motor - auto
Beste eigenschap:
Eerlijkheid
Slechtste eigenschap:
Weet niet, moet je iemand anders
vragen
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Stoppen met werken en genieten
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Donald Trump
Grootste hekel aan:
Oneerlijkheid
Grootste ideaal:
Weet niet
Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

LARISA VAN DER WEIJ
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VERJAARDAGSKALENDER
Januari 2018
5

Jelle van Borrenbergen

8

Margriet van de Moosdijk

Februari 2018
9

Larisa van der Weij

Maart 2018
28

Jolanda Luijten

April 2018
12 Ger Legeland
29 Jo Kolen

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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BERGEIJK

INFO@MVANDERLOOY.NL

MELKWEG 3 5571 SM

WWW.MVANDERLOOY.NL

TEL: 0497-551010

verkeersschool

v.d. MOOSDIJK

A

 CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

MOTOR


BROMFIETS
AUTO


MOTOR

AUTO
VRACHTAUTO


VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN


Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk
Telefoon: 0497-572580

