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Van de voorzitter….
Beste clubleden,
Wat hebben we deze zomer toch weer een mooi weer gehad.
Misschien soms wel té warm om motor te rijden. Bij de
Nazomeravondrit was het echt perfect weer. Dit was ook te zien aan
het grote deelnemersveld. Het was dus weer een gezellige en
geslaagde avond.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Of je nu in
Verweggistan of Rundumhause was, de zon was van de partij.
Ook waren er veel leden van de partij bij het Mosselfeest. Alleen
jammer dat niet iedereen zo goed tegen zijn/haar verlies kan. Hè
mannelijk redactielid . Het beugelen was voor iedereen een succes.
Ook het eten was weer bijzonder goed verzorgd door Han en René.
Bedankt hiervoor!
We gaan nu langzaamaan naar onze laatste ritten van dit seizoen.
Maar hebben ook nog de EHBO-avond, de jaarvergadering en de
feestavond op het programma staan. We hopen dat alle leden hierbij
aanwezig zullen zijn. Hopelijk tot dan!
Margriet
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TOERKALENDER 2019
Wijzigingen onder voorbehoud
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

Vr 8 nov

EHBO avond

19.30 u

A.v.d. Moosdijk

Za 16 nov

Feestavond

20.30 u

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 naar 8 november en vindt
plaats bij Verkeerschool van de Moosdijk.
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EHBO AVOND
24-05-2019
De avond begon niet zo goed. Er waren 4 leden van MTC Bergeijk en
4 leden van bevriende motorclub “MT Eurocircuit”. Dit was een zeer
slechte opkomst en daardoor
hebben we samen met Lieske
besloten een nieuwe datum te
zoeken: deze is op vrijdag 8
november 2019 en weer bij
verkeersschool van de
Moosdijk. We hopen dat er dan
meer leden komen opdagen,
anders is het geen optie meer om zoiets te regelen. Voor ons niet en
zeker niet voor Lieske om zich voor te bereiden en alles bij elkaar te
zoeken wat voor ons van toepassing
is.
Terwijl we een beetje na aan het
praten waren over de EHBO app,
vond Lieske dat we geen serieuze
groep waren (met een lach), maar
werd toch even een onderwerp
behandeld die in de app naar voren
kwam. Hoe te handelen bij een
wespensteek? Zeer zeker niet
uitzuigen, maar koelen is het enige
dat helpt.
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Lieske gaf ook aan dat ik de foto’s, die ik van haar maakte, niet
boven mijn bed mocht hangen.
We dronken nog maar even alle koffie op die Margriet weer klaar
had staan, met eigen
gemaakt gebak. Nadat we
alles weer opgeruimd
hadden, zijn we maar weer
naar huis gegaan. Met
gezegd te hebben dat het
de volgende keer misschien
wel zal lukken met
meerdere leden.
Groetjes Piet
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NAZOMERAVONDRIT
Vrijdag 23-08-2019
Om 16.30 uur waren we bij de Gouden Leeuw aanwezig om alles klaar
te zetten. We waren er allemaal:
Jolanda met haar attributen voor
de rit, Maria met haar pc om de
rit in te lezen in de GPSapparaten, Margriet met haar
babbeltje, en ik zegt de gek om
de vlaggen op te hangen en foto’s
te maken. Behalve onze Belgische
vriend Huib, die kwam tegen 7
uur aangereden.
Na het klaarzetten van de tafels en het rondleggen van de
aanmeldformulieren, stickers en pennen en een lekker bakkie koffie
van Rene was het wachten op de eerste rijders. Een geluk was dat
het verdomde goed weer was om een mooie motorrit te rijden.
Tegen half 6 kwam de
eerste binnen. Na een paar
keer voor het terras op en
neer gereden te hebben,
parkeerde hij zijn
motorfiets en kwam zich
aanmelden. Het was een
motorfanaat van onze
zuiderburen.
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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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De aanmeldtijd was van half 6 tot half 8. In die tijd kwamen de
deelnemers verspreid binnengelopen.
Na zich aangemeld te
hebben, en een bakkie
koffie of iets anders
gedronken te hebben
gingen de meesten snel op
weg.
Om 7 uur vertrok Ger,
onze voorrijder, met zijn groepje gastrijders.
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Er waren weer verschillende Belgische motorrijders: 16 van de in
totaal 58 aangemelde rijders. De verste kwamen van Tessenderlo en
Laakdal, zo’n 50
kilometer van Bergeijk.
Eentje kwam van
Beneden-Leeuwen. Dat is
toch ook om en nabij 100
km en een uur rijden.
Zoals altijd waren er ook
weer een paar die de
route kwamen inladen om
de rit op een ander
tijdstip te gaan rijden omdat ze nu verhinderd waren.
Er reden 5 rijders van motorclub MTC Bergeijk mee.
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Iets na half 8 kwam de
eerste rijder alweer
binnen. Na zich
afgemeld te hebben en
een minpuntje meegaf
(teveel
rooieklinkerweggetjes)
is hij weer tevreden
vertrokken met een
vriendelijke groet en een tot
de volgende keer. Daarna
kwamen er veel rijders binnen
die erg te spreken waren over
de rit met een compliment
voor de uitzetter van de rit.
Lang niet iedere
deelnemende
motorrijder kwam
zich afmelden, dus
zaten we maar wat
te wachten onder het genot van
een drankje en babbeltjes en
knabbeltjes, tot het tijd werd
om de vlaggen weer binnen te
halen en alles een beetje op te
ruimen zodat Rene en Han dat
niet hoefde te doen.
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Met een groet en “tot
een volgende keer”
hebben we afscheid
genomen en is ieder

weer veilig naar huis vertrokken. Het
was weer een geslaagde rit en zeker de
moeite waard met het goede weer.
Groetjes Piet
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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

15

16

MOSSELFEEST
8-9-2019
Het mosselfeest bestaat uit 2 dingen: een activiteit en daarna
lekker mosselen, spareribs of saté eten bij ons clubhuis. Elf
personen hadden zich opgegeven voor deze dag, alleen stonden er
maar tien namen op het lijstje, dat was doorgegeven aan René. Zo
wist hij wat iedereen wilde eten en kon hij hiermee rekening houden.
Alleen kwam ik op dat lijstje niet voor. Ik denk dat ze bang waren
dat er dan te weinig overbleef voor de rest ;-))
Enfin, verder met de activiteit.
We zouden dit jaar gaan beugelen bij café De Dommelstroom in
Dommelen. Er stond op
de uitnodiging dat we
zouden verzamelen bij
de Gouden Leeuw om
12.30 uur met de fiets.
De ene helft was met
de fiets gekomen, de
andere helft met de
auto. Na enig overleg
werd besloten om toch
met de auto naar Dommelen te rijden.
Daar aangekomen zat het terras vol met leden van een Belgische
Vespa-scooterclub. Ze vroegen nog of zo’n scooter ook iets voor ons
was, maar wij zijn meer PK’s gewend!!
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Tijd om te gaan beugelen
Na een kop koffie stelde de eigenaar de teams samen. We moesten
hiervoor om de beurt een dop met een nummer erop pakken. 1 bij 1, 2
bij 2, 3 bij 3 etc.. Het is de
bedoeling bij beugelen om als
team een zware bal met
soort kleine roeispaan door
een ijzeren beugel op het
speelveld te duwen (niet
slaan). Daar kreeg je punten
voor en strafpunten als de
bal in de goot kwam of via de
verkeerde kant door de beugel ging.
De eigenaar hielp ons de
eerste paar potjes nog
met de telling, maar na
dit door te hebben,
konden we het verder
alleen af.
De teams werden
steeds fanatieker. Ze
wensten mekaar vanalles
toe, behalve de zege.
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De poule werd afgewerkt en 2 teams hadden aan het einde evenveel
punten verzameld. Te weten: Hennie
& Geert en Carolien & ikke (Mark).
Dus deden we nog 1 potje voor de
overwinning. Deze werd door
Carolien en mij kansloos verloren.

Verliezen is nooit
leuk, maar deelnemen
is belangrijker dan
winnen, toch?
Proficiat Hennie en
Geert!
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Daarna zijn we teruggereden
naar Bergeijk om te gaan eten.
Mosselen, Spare-ribs, saté,
friet en salade.

We lieten het ons
weer voortreffelijk
smaken. Han en René,
bedankt hiervoor.
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Tijdens het eten kwamen Jolanda en Ronny terug van een
motorweekend in Duitsland, gehuld in regenpak.
Ze hadden 2 dagen alleen maar regen gehad. Jammer.

Ook wil ik het bestuur nog
bedanken voor de gezellige dag.
Groetjes en tot de volgende keer.
Mark van den Braak
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HOE IS HET NU MET…..

……Peter van Gestel

Geb datum:

22-12-1946

Geb plaats:

Reusel

Woonplaats:

Reusel

Broers/zussen:

5 zussen, 4 broers

Relatie:

45 jaar gehuwd met Irene

Kinderen:

Raffie en Inge

Beroep:

Vrachtwagenchauffeur

Hobby's:

Nog steeds motorrijden

Gewicht:

88 kg

Lengte:

1,86 m
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Roken:

Niet

Drinken:

Duvel

Slapen:

Zeer slecht

Avondje uit:

Regelmatig

Favoriete vakantie:

Naar Polen en Tsjechië

Beste eigenschap:

Weet ik niet

Slechtste eigenschap:

Eigenwijs

Rijbewijzen:

Heb al mijn rijbewijzen + code 95

Vroegere motors:

Honda Shadow

Motor nu:

Honda ST 1100 Pan European

Vervoermiddel:

Ford C Max

Slechtste motormoment:

Onderuit gegaan

Mooiste motormoment:

Rit naar de Ardennen

Lid geworden van MTC in:

Vanaf het begin bij de oprichting
in 1992

Gestopt bij MTC sinds:

2007

Waarom gestopt:

Wegens tijdgebrek, te druk

Mening over MTC:

Leuke club

Leukste herinnering MTC:

De reünie bij het 25 jarig bestaan

Slechtste herinnering MTC:

Heb ik geen

Grootste hekel aan:

Luieriken

Grootste ideaal:

Gezond blijven

Wil je de leden van MTC nog iets meegeven:
Doe ze allemaal de groeten van Opa Peer!
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VERJAARDAGSKALENDER

September 2019
14 Louis van Akkerveken

Oktober 2019
10 Piet Bierens
14 Ron Peeters

November 2019
26

Riek van Beek

December 2019
10 Ben van der Zwet

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

