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Van de voorzitter….
Beste clubleden,
Zoooo, de kop is er weer af!!!
Van het motorseizoen bedoel ik dan.
Na 'n theorie-avond, 'n winteractiviteit (waar we echt actief aan het
eten waren), en de eerste rit hebben we zelfs het Bergeijks
lenteritje alweer achter de rug. En daar kunnen we met een goed
gevoel op terug kijken. Het was geslaagd, mede dankzij de mooie rit
en het droge, maar wel koude weer.
Maar het echte motorseizoen moet nog beginnen: met mooie ritten
en hopelijk veel zon. En niet alleen met ritten van de club maar ook
heerlijk op een avond of mooie dag de motor eens spontaan uit de
schuur plukken om eens lekker ff uit te waaien. Zelfs voor het
woon/werkverkeer wordt de motorfiets steeds populairder.
Dus wat let ons om op die fiets te stappen, te starten, het geluid van
dat blok te horen en zomaar een lekker eindje uit te waaien???
Veel motorplezier
Margriet
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TOERKALENDER 2019
Wijzigingen onder voorbehoud
Za 27 april

Koningsrit

9.00 u

Kiosk

Zo 19 mei

Grande Boucle

8.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Vrij 24 mei

EHBO- avond

20.00 u

A.v.d. Moosdijk

Zo 02 juni

Eigen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 23 juni

Nog in te vullen rit

9.00 u

Kiosk

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 15 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

LET OP:
De datum van de EHBO avond is gewijzigd en vindt plaats bij
Verkeerschool van de Moosdijk.
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MTC LEDEN EN HUN MOTOREN
1.

Carolien van Akkerveken -

Duopassagier

2.

Louis van Akkerveken -

Susuki V-Strom 1000

3.

Geert Antonis

Honda VTR 1000 SP1, Honda VFR

-

800, Suzuki GSX 750 R
4.

Riek van Beek

-

-

5.

Piet Bierens

-

Yamaha XV 750 Virago

6.

Jelle van Borrenbergen -

Suzuki GSX 750 R

7.

Mark v.d. Braak

-

Honda VTR 1000 Firestorm

8.

Jo Kolen

-

Bombardier Can-Am Spyder

9.

Maria Kolen

-

Duopassagier

10.

Ger Legeland

-

BMW GS 1200

11.

Wim Lemmens

-

-

12.

Jolanda Luijten

-

Ducati Monster 1100 S
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13.

Leo Luijten

-

BMW 1200 GS Adventure

14.

Ely de Meulder

-

Duopassagier

15.

Arie v.d. Moosdijk

-

Honda ST 1300 Pan European

16.

Margriet v.d. Moosdijk -

Honda Deauville 700

17.

Ron Peeters

-

Triumph Speed Triple 1050

18.

Fred van der Sanden

-

Aprillia ETV 1000 Capo Nord

19.

Jos van der Sanden

-

Yamaha TDM 850

20.

Huib van der Weij

-

BMW GS 1150

21.

Larisa van der Weij

-

BMW K100

22.

Ben van der Zwet

-

Suzuki V-Strom 1000

+ nog 2 leden, maar die kunnen we i.k.v. AVG niet vermelden omdat
zij geen toestemming hebben gegeven voor naamsvermelding in het
clubblad
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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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GEZELLIGHEIDSRIT
27-01-2018
Door een regenachtige zondagmorgen waren de vooruitzichten niet
zo best voor het aantal motoren
dat zou komen rijden. Arie en ik
(Piet) waren de vlaggen in de
regen aan het ophangen toen om
kwart over 9 de eerste
motorrijder al binnen kwam, zo
maar ff uit Nieuwegein. De
verste kwam 150 km van
Bergeijk: Kuddelstaart. Een
andere kwam uit Nivelle (B) en had er al 145 km opzitten. Zo kwamen
ze stilletjes een voor een binnen gedruppeld.
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Toen de laatste vertrok voor de rit hadden we toch 15 aanmeldingen.
De oudste rijder was een 85 jarige man uit Riethoven.
De laatste die vertrok was Ben, van onze eigen club. Hij zou niet
meer terugkomen. Hij was ook de enigste rijder van de club, wat
eigenlijk wel een tegenvaller was.
Margriet had weer voor broodjes en de soep gezorgd, en natuurlijk
het lekkere bakkie koffie. Ben en Piet hebben samen met Maria nog
een tijdje zitten vogelen om de route op hun tomtom te krijgen, wat
niet lukte.

Toen het bijna tijd was voor de soep en broodjes kwamen Carolien en
Louis binnen om te helpen, om broodjes en soep mee op te eten en
gezellig te babbelen.
Na verloop van tijd kwamen de rijders ook een voor een weer binnen
gevallen en kregen ze koffie en soep aangeboden. De een had
onderweg meer regen gehad dan de ander.
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Zo rond 15.15 uur waren de laatsten binnen en hebben we het
theorielokaal weer in originele staat hersteld, zodat Arie er de
volgende dag weer aan het
werk kon.
Ondanks het slechte weer
mogen we niet klagen over
het aantal motorrijders die
waren komen opdagen. We
hopen wel op beter weer
voor de volgende keer.
Groetjes Piet
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THEORIEAVOND
Op woensdagavond 27-02-2019 om 20.00 uur gingen we van start
met de theorie-opfriscursus. De cursus vond plaats in het
theorielokaal bij Verkeersschool van de Moosdijk en werd gegeven
door Arie van de Moosdijk.
Er waren 16 personen aanwezig: 7 personen van “MTC Bergeijk”, 2
sponsoren, waarvan 1 met 2 gasten en 5 leden van onze bevriende
motorclub “MT Eurocircuit”. En natuurlijk Margriet, die voor de
nodige koffie met gebak zorgde. Zij hoefde niet mee te doen, want
zij weet alles al.
Arie begon met de uitleg over de WVW (wegenverkeerswet 1994) en
de daaraan verbonden cursussen van het EMG. Daarbij kwamen
verschillende dingen aan het licht zoals o.a. art. 5 (kapstokartikel) en
art. 8 alcohol in het verkeer.
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Geregeld werd er onderbroken voor verdere uitleg over het
onderwerp. Ook de cursisten brachten diverse onderwerpen in die
nader uitleg nodig hadden.
Daarna kregen we diverse dia’s te zien van gebods- en
verbodsborden, aanwijzingsborden, de betekenissen van de strepen
op de wegen en nog meer van die dingen. Over die strepen op de weg
kwamen toch nog veel vragen. Ondertussen ging Margriet nog een
keer rond met haar koffiepotje om onze dorsten te lessen.
De pauze werd maar overgeslagen en Arie deelde de formulieren
rond voor het theorie examen. We kregen 40 dia’s te zien van allerlei
verschillende verkeerssituaties en borden waarbij soms nog de
nodige uitleg voor nodig was.
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Na een poosje de dia’s bekeken te hebben hadden de ouderen onder
ons de opmerking dat het zicht niet goed was en dat ze alles niet
zagen. Na het verplaatsen van de projector ging het beter. (Zou de
score daarna ook beter zijn geworden???)
Na de 40 vragen beantwoord te hebben, begonnen we weer vooraan
bij de dia’s om te kijken wat de goede antwoorden waren. En dat viel
soms wel tegen. Helaas was er niemand geslaagd. Jolanda was net
gezakt met haar 6 fouten. De rest was ook gezakt, waarbij de ene
met wat meer fouten dan de ander.
Ik denk dat het een geslaagde en zeker leerzame avond was. Ik zit
dan dagelijks op de weg, maar het viel best tegen om de goede
antwoorden te geven. Het is dus een mooi ding dit vaker te doen,
Arie bedankt en tot een volgende keer.
Groetjes Piet
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MTC HUMOR
"Mijn hond is heel bijzonder:
Hij brengt mij iedere ochtend de krant."
"Maar dat is toch niet zo heel bijzonder?"
"Jawel, want ik heb geen abonnement!"
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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!"
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Pietje's vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: 'Hoeveel
is vijf plus vijf?
''Waar ben je nu weer mee bezig?' vraagt vader stomverbaasd.
Pietje antwoordt: 'Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen
vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens optellen!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Een Afrikaan vraagt aan de blanke geneesheer:
"Wat is dat juist, Viagra?"
Deze antwoordt:
"Dat zijn pilletjes die u tot 8 maal per dag de liefde laten bedrijven".
De Afrikaan:
"Het is dus een kalmeringsmiddel".
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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

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

Eten & drinken

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

Schalksakker2, Bergeijk

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

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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WINTERACTIVITEIT
Op een winderige, hagelige, regenachtige en koude zondagmiddag
kwamen we vanuit alle hoeken richting Waalre om daar onze
winteractiviteit te nuttigen.
We gingen een keer niet iets actiefs doen, maar gingen een keer
lekker kanen met z’n allen. Om te zorgen dat er voor iedereen wel
iets lekkers bij zat, hadden we gekozen voor de wereldkeuken,
oftewel Enjoy in
Waalre.
Louis en Carolien
hadden wat
hindernissen
onderweg en
moesten twee keer
omrijden omdat er
een boom over de
weg was gewaaid.
Er was een grote tafel gedekt voor zeker 15 personen. Dus bijna
tweederde van de clubleden waren aanwezig. (Als er maar gegeten en
gedronken kan worden ☺)
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Om de beurt kwam iedereen binnengedruppeld en konden we
beginnen. We kregen uitleg van een vrouwke hoe het allemaal werkte.
Het kwam erop neer dat we vooral veel zelf moesten doen. Ook het
halen van het drinken en het opscheppen van het eten.

Je kon kiezen uit voorgerechten, hoofdgerechten, chinees, friet,
aardappeltjes, vis en vlees van de bakplaat of de wok (met hele grote
vlammen), sushi, toetjes, ijs, gevulde eitjes, garnalen, en nog veul en
veul meer. En het was allemaal lekker!
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Omdat het een buffet
was, mocht je zo vaak
opscheppen als je wilde.
Ook in de verhalen
werd er volop
opgeschept. Die waren,
net als het eten, sterk
gekruid.
Na in totaal 2,5 uur getafeld te hebben zat iedereen zo propvol dat
er bij sommigen geen toetje meer bij paste. Ook qua drank was
iedereen verzadigd.
Al bij al een winteractiviteit die zeker voor herhaling vatbaar is.
Groetjes de redactie.
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’T BERGEIJKS LENTERITJE
14-04-2019

Het was 5 voor 8 toen Han van De Gouden Leeuw de deur open
maakte voor mij (Piet). Daarna kwamen de bestuursleden een voor
een binnen gewandeld, behalve Huib die zich had afgemeld. Ook
Mark, die vaak even komt
helpen, had zich afgemeld.
Hij moest naar PSV.

Nadat we alles hadden
klaargezet en de vlaggen
hadden opgehangen, pakten
we een kopje koffie en
kwamen de eerste
motorrijders al om kwart voor 9 binnen. Het was toch wel koud,
vertelden sommigen. Het
waren wel degene die
altijd als eerste komen
binnenvallen bij onze
ritten: uit Zeist,
Riethoven, Bocholt,
Rumst, Fontenelle (B), een
stel uit Hellevoetsluis en
Zevenaar.
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Die uit Zevenaar was de
heer Teunissen met zi jn
gehandicapte zoon Ronnie,
eentje van de vaste
rijders bij onze ritten.
Het was dus al vroeg een
mengeling van rijders
afkomstig uit plaatsen uit
het hele land en ons buurland België.

Rond 11.30 uur reden de laatste rijders weg. Er waren 57
inschrijvingen, waarvan dit keer
maar liefst 24 zuiderburen. Er
waren 4 rijders van onze eigen club:
Arie, Ben, Jo en Ger. Ger was de
voorrijder voor de leden van MTC
en de gastrijders die geen gps
hebben. Zij vertrokken rond 10.45
uur met één (inmiddels ook vaste)
gastrijder. Om 11.00 uur kwamen er
nog twee mannen zonder GPS.
Helaas te laat om met de club mee
te kunnen rijden. Maar nu weten zij
het ook voor volgend jaar.
Nadat alle rijders vertrokken waren, was het stil in het café en
konden we wat gaan eten, dat voortreffelijk klaar gemaakt werd
door Han en opgediend door Zara en Emanuelle (Ema).
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Toen was het wachten op
de eerste terugkomers.
Dat was om 14.15 uur: een
trikerijder uit Budel. Hij
had de rit in één keer,
zonder pauze, gereden.
Enige obstakel was een paaltje midden
op de weg dat sinds vrijdag was
geplaatst om de weg af te sluiten voor
het doorgaand verkeer. Voor motoren
geen probleem, maar helaas wel voor
de trike, een deelnemer met zijspan en
Jo met zijn Can Am.

Zo kwamen ze een voor een, of met meerdere tegelijk weer binnen
gevallen, met allemaal een compliment over de mooie rit en dat het
toch wel een beetje koud was.
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Wel jammer dat het kwik niet boven de 12 graden uitkwam. Zeker
omdat het vorige weekend zomers was en ook het weekend erna weer
zomerse temperaturen werden voorspelt.
Na de teruggekomen
rijders allen voorzien te
hebben van een consumptie
en een bedankje hebben
we de spullen weer bijeen
gezocht, de vlaggen weer
opgevouwen en opgeborgen, en was het om half 6 weer tijd om naar
huis te vertrekken. Het was weer een lange dag geweest, maar zeker
de moeite waard en weer voor herhaling vatbaar.
Groetjes Piet
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HOE IS HET NU MET…

……… Wil

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

Hobby's:

Gewicht:
Lengte:
Roken:
Drinken:
Slapen:
Avondje uit:

van Beers

28 januari 1960
Hoogeloon
Bergeijk
3 broers en 4 zussen
Al 37 jaar getrouwd met Joke Geudens
Stef van 26 en Laura van 25
Vroeger slager en vrachtwagenchauffeur, kan helaas nu niet meer
werken vanwege spierziekte.
Kaarten (rikken) en tot voor kort
biljarten, maar dat kan helaas ook niet
meer.
Te zwaar
1,78 m ongeveer
Sigaren
Af en toe
Da doe ik goed
Avondje rikken bij verschillende
voetbalclubs
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Favoriete vakantie:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Rijbewijs A sinds:

Turkije met Joke
Kan goed luisteren naar andere mensen
Die heb ik geen
M’n 25 ste (toen ik het huis uit was; ik
mocht het van mijn ouders nooit halen)
Vroegere motors:
Kawasaki 750, Yamaha 600 YZF, Honda
600 (scooter)
Motor nu:
Geen meer helaas
Vervoermiddel:
Puma 40 (elektrische rolstoel) en
Volkswagen Crafter (aangepaste bus)
Slechtste motormoment: YZF opgeblazen ’s morgens onderweg
naar het werk
Mooiste motormoment:
Ritten rijden met de club
Lid geworden van MTC in: Vanaf het begin. Ik heb de club in 1991
mee opgericht.
Gestopt bij MTC sinds:
Een jaar of 4 geleden
Waarom gestopt:
Vanwege lichamelijke beperkingen ging
het niet meer
Mening over MTC:
Leuk gruupke
Leukste herinnering MTC: Het uitzetten van alle toerritten met de
vele bochtige weggetjes samen met Wim
Oonk. Heb ik vele jaren gedaan.
Slechtste herinnering MTC:Moeten stoppen bij de club
Grootste hekel aan:
Zeurende en klagende mensen
Grootste ideaal:
Weer kunnen lopen en lichamelijk weer
gezond zijn, zodat ik weer alles zou
kunnen doen wat ik graag doe.
Wil je de leden van MTC nog iets meegeven:
Ga zoveel mogelijk motorrijden. Zowel zomer als winter.
Geniet ervan!
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VERJAARDAGSKALENDER
Mei 2019
--

Juni 2019
4

Wim Lemmens

6

Mark van den Braak

10 Jos van der Sanden
11

Fred van der Sanden

17 Huib van der Weij

Juli 2019
13

Geert Antonis

13

Maria Kolen

18

Leo Luijten

22

Ely de Meulder

24

Carolien van Akkerveken

Augustus 2019
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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BERGEIJK

INFO@MVANDERLOOY.NL

MELKWEG 3 5571 SM

WWW.MVANDERLOOY.NL

TEL: 0497-551010

➢
➢
➢
➢
➢

BROMFIETS
MOTOR
AUTO
VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

