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Van de voorzitter….
Beste motorvrienden ( en vriendinnen),
Vrijdag 7 december: een druilerige en natte dag!
Lekker weer om aan de keukentafel het afgelopen motorjaar te
laten passeren. Met een warme bak koffie moet dat lukken.
Dat motorjaar begon met de gezelligheidsrit, die, zoals het woord
al zegt, erg gezellig was maar bovenal goed bezocht werd.
Een mooie route, goed weer en leuk gezelschap, wat wil je nog
meer???
De theorieles en de EHBO-avond hebben we samen met de
motorclub van het Eurocircuit georganiseerd waarbij het bij de
EHBO-avond wel heel erg druk was.
Het Lenteritje was fantastisch: goed weer, grote opkomst en een
mooie route. Dat willen we elk jaar wel!
Ook de nazomeravondrit werd goed bezocht, ook weer mede
dankzij het mooie weer.
Dan waren er nog de winteractiviteit en het mosselfeest die ook
weer gezellig en geslaagd waren. Wa hebbe we toch un gezellig
cluppie hè?
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Jammer is, dat er geen goede opkomst was bij alle andere ritten.
Lag dat aan die lange zeer warme zomer????
Nu staan de rossen weer onder de dekens te wachten tot maart om
dan weer uit de stal te mogen.
Ik wil iedereen bedanken die, op welke wijze ook, heeft
bijgedragen aan weer een mooi motorseizoen en hoop volgend jaar,
als het nodig is weer een beroep op jullie te mogen doen.
Namens het bestuur wens ik jullie een gezellige kerst en een
heeeeeeeeel goed 2019!!

Margriet
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MTC Bergeijk
wenst iedereen

hele fijne feestdagen

en een gezond,
sportief en veilig
2019!
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VOORLOPIGE TOERKALENDER 2019
Wijzigingen onder voorbehoud
Zo 27 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

v.d. Moosdijk

Wo 27 feb

Theorie-avond

20.00 u

v.d. Moosdijk

Za 10 maart Winteractiviteit

???

Zo 17 maart Openingsrit

10.00 u

v.d. Moosdijk

Zo 31 maart Goodwillrit

9.00 u

Kiosk

Vrij 12 april EHBO- avond

???

Zo 14 april

Lenteritje

10.30 u

Gouden Leeuw

Za 27 april

Koningsrit

9.00 u

Kiosk

Zo 19 mei

Grande Boucle

8.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Zo 02 juni

Eigen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 22 juni

Nog in te vullen rit

Zo 14 juli

Veluwe-rit

8.00 u

Kiosk

Zo 28 juli

Peelroute

9.00 u

Kiosk

Za 10 aug

Toer door Limburg

8.30 u

Kiosk

Vrij 23 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 25 aug

Maistoertocht

9.00 u

Kiosk

Zo 8 sept

Mosselfeest

Zo 16 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 29 sept

Open rit Moustache

9.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Zo 13 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 20 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 25 okt

Jaarvergadering

20.00 u

Gouden Leeuw

Za 16 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

???

???

???

Gouden Leeuw

Deelnemers die meerijden: graag daags tevoren de app raadplegen
of bel 06-53304125
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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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MOSSELFEEST
7 oktober 2018
Het mosselfeest stond oorspronkelijk gepland op 10 september,
maar omdat we een superleuke activiteit hadden bedacht die niet in
september plaats kon vinden moesten we uitwijken naar oktober of
later. Het werd 7 oktober.
Het was een stralende nazomerdag. We startten met koffie en
gebak bij de Gouden Leeuw. Omdat we te lui waren om te fietsen en
we toch geen alcohol mochten drinken werd besloten maar met
auto’s te gaan. De rit ging helemaal naar het uiterste puntje van
Luyksgestel (alleen Mark komt ooit verder Luyksgestel in ).
De eindbestemming was de schietbaan van Schietvereniging de
Grensschutters.
We moesten ons
allemaal netjes
inschrijven en
legitimeren.
Iedereen met een
strafblad moest
naar huis.
Gelukkig mochten
we allemaal
blijven.
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Omdat de opkomst heel
groot was, werden we
verdeeld in 2 groepen.
We kregen eerst
grondige uitleg over de
veiligheidsmaatregelen
en het gevaar als de
kogels de verkeerde
kant op zouden vliegen.
Dit zou leiden tot grote
gevolgen en blijvend letsel. Oppassen geblazen dus!
Toen begon het echte spel. Iedereen kreeg 25 hagelpatronen. We
deden 5 verschillende
schietopdrachten. Er
waren konijnen en vogels,
genaamd duiven. Ze leken
wel verrekes veul op
mekaar. Ze waren vast van
dezelfde familie: oranje,
rond en zonder snavel,
pootjes of staartje.
Bij iedere oefening moesten we eerste even droog oefenen. Zonder
kogel, alleen de baan
van het konijn of de
duif volgen en
bedenken wanneer je
moet schieten. Knap
dat sommigen zonder
kogel toch een duif
kapot kunnen
schieten )
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Als de leermeesters dachten dat je er klaar voor was, werd het
tijd voor het echte werk. De loop werd geladen met echte patronen
en er werd op gewezen dat je de kolf goed tegen de schouder
moest zetten in verband met de terugslag.

Niet bij iedereen en bij ieder schot ging dit helemaal goed. Na
enkele rondes begonnen er al een paar schouders paars te worden
en haakten de eerste af. (watjes ;-))
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Nadat alle duiven en konijnen in de pielis kapotgeschoten of verjaagd
waren probeerden we ook nog enkele overvliegende vakantiegangers
naar beneden te halen. Helaas vlogen die nog te hoog.
De instructeurs stopten ons nog regelmatig wat patronen toe, zodat
we wat extra konden oefenen,
maar bij de meesten bood dit
geen soelaas. De ene was wat
beter dan de ander en ging er
met een prijs vandoor: een echt
duif (oranje en rond, zonder
pootjes, snavel en staartje)
1e prijs: Ron Peeters (met kop en (zonder blauwe)
schouders)
2e prijs: Leo Luijten
3e prijs: Mark van den Braak (met een zere
schouder)
Na het schieten was het tijd voor een drankje. Nu was een
alcoholische versnapering wel toegestaan. We kletsen nog wat na en
gingen weer richting de Gouden
Leeuw voor de mosselen (of
spareribs of saté). Hier sloten
Maria en Jo sloten zich ook bij
ons aan. René en Han hadden
weer super goed gezorgd voor
de inwendige mens.
Veel van ons vonden dit één van de gaafste activiteiten die we in onze
motorclubcarrière hebben gedaan. Veel lof dus voor de bedenkers en
organisatoren.
Groetjes Bonny, Bunny en Stampertje
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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

www.geenenschoenen.nl

VLEGEL

Hof 80 Bergeijk
www.vlegel.eu, tel: 0497-337666

Broodjes, burgers & salades

DARIS WONEN & SLAPEN
Voor uw complete woninginrichting

Burg. Magneestr. 56-60
Bergeijk, tel: 0497-571334

TILBURGS TUINEN

Bergeijk, tel: 06-52616715
Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin www.tilburgstuinen.nl

MITRA SLIJTERIJ

Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

TANTE THEE
Eten & drinken

Hof 82a, Bergeijk
yvette@tante-thee.nl, 0497-338188

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
Landbouwmechanisatiebedrijf

AUTOBEDRIJF KUYLAARS
www.autobedrijfkuylaars.nl

De Waterlaat 11, Bergeijk
tel: 0497-571710
Geestenberg 7, Bergeijk
tel: 0497-572771

EDDIES HOTEL-RESTAURANT

Hof 126-128
Bergeijk, 0497-575501

www.eddies-hr.nl

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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TE KOOP: MOTORAANHANGER

€ 100,(alleen voor eigen leden)
Al jarenlang heeft MTC Bergeijk een motoraanhanger. Omdat deze
niet/nauwelijks meer gebruikt wordt, hebben de leden tijdens de
jaarvergadering besloten dat we de aanhanger verkopen.
We geven eerst eigen leden de kans om deze aanhanger tegen een
zeer aantrekkelijke prijs van € 100,- te kopen. Dit wel op
voorwaarde dat deze voor eigen gebruik is bedoeld. We hanteren
het principe: wie het eerst komt het eerst maalt!
Dus heb je interesse laat het weten via mtcbergeijk@chello.nl.
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FEESTAVOND
17-11-2018
De feestavond was deze keer weer gewoon in het café van de
Gouden Leeuw, mede door het kleine aantal aanwezigen van onze
motorclub. Er waren
maar 11
motormuizen bijeen
gekomen voor een
gezellig onderonsje.
Het startsein was
om half 9.
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Mark was de eerste die binnen kwam, na Ely en mij. Er was geen
verschil met wat er anders binnen valt. Het zijn altijd dezelfde die
komen Louis
en Carolien,
Margriet,
Geert, Ger
en Henny
volgden al
snel. Jolanda
en Ron zoals
altijd weer
de laatste
(Bergeijks kwartiertje).
De planning was om wat spelletjes te doen. Maar bij gebrek aan
animo en omdat Margriet de sjoelbak had uitgeleend, werd dat
helemaal niks. Er werd gewoon gezellig met elkaar over van alles en
nog wat gebuurt en gezeverd.

20

Margriet ging weg tegen 23.00 uur. Ze vertrok zondagmorgen vroeg
op vakantie naar Spanje, dus verlangde naar haar bed. Toen kwam
ze er nog achter dat ze rummikub in haar tas had zitten. Maar
helaas, te laat!
Han en René hadden
voor wat te eten
gezorgd en Pascal
sjouwde het drinken
aan en de lege glazen
weer weg. Doordat er
helaas wat weinig
leden aanwezig waren
en we geen spelletjes hebben gedaan, valt er hier helaas niet veel
te vertellen over de feestavond (want waar we het allemaal over
gehad hebben, dat verklappen we natuurlijk niet )
We hopen op meer animo voor een volgende keer.
Groetjes Piet
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We zijn blij met ingang van het nieuwe jaar weer een nieuw lid te
mogen verwelkomen:

COR KLUITMANS
Na mee gereden te hebben met de nazomeravondrit vond Cor het
zo gezellig dat hij besloten heeft om lid te worden van de club. Wij
wensen Cor een hele fijne tijd en veel veilige ritten bij MTC
Bergeijk.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

……. Ely de Meulder

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:

22-07-1952
Eindhoven
Bergeijk
Een zus: Marjan
Ja, met Piet
Zoon Johan en dochter Angela
Met pensioen
Wandelen/winkelen
48 kg
1,59 m
2018
Ben nog te kort lid
Duopassagier
Richa
HJC
Geen
Geen
Toer/chopper
Ga wel meehangen
Zandpaden
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Mooiste motormoment:
Samen met Piet
Roken:
NEE
Drinken:
Soms wijntje
Slapen:
Liefst in eigen bed
Avondje uit:
Uit eten en terras.
Favoriete kleding:
Huispak
Favoriete muziek:
Tussen jaren ‘70/’90
Favoriete film:
TV/Politieseries
Favoriete boek:
Waargebeurde verhalen
Lievelingseten:
Friet en Pasta
Favoriete vakantie:
Samen met Piet
Stamcafé:
Heb ik geen
Vervoermiddel:
Auto en Fiets
Beste eigenschap:
Klaar staan voor een ander (zeggen ze)
Slechtste eigenschap:
Soms eigenwijs
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Kinderen een gift geven / op de bank
zetten / nieuwe auto
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Iemand die te hard rijdt
Grootste hekel aan:
Mensen die liegen en profiteren van een
ander
Grootste ideaal:
Oud worden!
Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

COR KLUITMANS
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VERJAARDAGSKALENDER
Januari
5

Jelle van Borrenbergen

8

Margriet van de Moosdijk

Februari
9

Larisa van der Weij

Maart
28

Jolanda Luijten

April
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







BROMFIETS
MOTOR
AUTO
VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

