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Van de voorzitter….
Beste Leden,
Alweer het laatste clubblad van 2019!
Wat vliegt een (motor)jaar toch vlug om.
Van de gezelligheidsrit tot de feestavond:
Eén keer diep zuchten en het is voorbij!
En, ondanks dat de motorritten niet optimaal bezocht werden,
is het toch weer een goed jaar geweest. Met leuke activiteiten, die
dan weer wel goed werden bezocht.
We gaan 2020 weer in met de intentie: ik pak m'n motor en ga
zondags gezellig met de club een toerke doen.
En daarbij genieten we dan ook nog van de nevenactiviteiten.
Ik wil de bestuursleden en de toercommissie bedanken voor de inzet
van het afgelopen jaar en hoop en vertrouw erop dat we eind 2020
hetzelfde kunnen zeggen.
Voor iedereen: Fijne en gezellige feestdagen en een heel goed 2020!
Margriet
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MTC Bergeijk
wenst iedereen

hele fijne feestdagen en een
gezond, sportief en veilig
2020!
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VOORLOPIGE TOERKALENDER 2020
Wijzigingen onder voorbehoud
Zo 26 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

v.d. Moosdijk

Wo 12 feb

Theorie-avond

20.00 u

v.d. Moosdijk

Za 7 maart

Winteractiviteit

???

Zo 15 maart Openingsrit

10.00 u

v.d. Moosdijk

Zo 29 maart Goodwillrit Vorstenbosch 9.00 u

Kiosk

Zo 19 april

Lenteritje

10.30 u

Gouden Leeuw

Zo 3 mei

Nog in te vullen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 17 mei

Grande Boucle

8.00 u

Tierelier (’t Loo)

Zo 7 juni

Ritje met Belgische club

9.00 u

Kiosk

Zo 21 juni

Koperteutenrit Dommelen 9.00 u

Kiosk

Zo 12 juli

Veluwe-rit Ede

8.00 u

Kiosk

Zo 26 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Za 15 aug

Toer door Limburg

8.00 u

Kiosk

Vrij 21 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 23 aug

Maistoertocht Wintelre

9.00 u

Kiosk

Zo 6 sept

Mosselfeest

Zo 27 sept

Open rit Moustache

9.00 u

Tierelier (’t Loo)

Zo 4 okt

Herfstrit Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 11 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 18 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 23 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 21 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

???

???

Last-minute wijzigingen worden gecommuniceerd via de App. Zit je
nog niet in de WhatsApp-groep van MTC Bergeijk? Meld je dan aan
bij Maria via 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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EHBO-AVOND
08-11-2019
Vrijdagavond 8 november reden Jolanda en ik (Piet) met Maria mee
naar het Eurocircuit. Leo kwam daar aan op de fiets (sportieveling).
Ben en Riek, die ook lid zijn van MT Eurocircuit, waren er ook, samen
met 9 van hun andere leden. Bij aankomst stond Lieske al met haar
busje tegen de poort die nog dicht was.
Nadat één van de leden van
MTE had opengedaan zijn
we het circuit opgereden,
parkeerden we de auto en
hielpen we Lieske haar
spullen ff mee naar boven
te dragen. Nadat we ons
hadden geïnstalleerd,
dronken we een lekker bakkie koffie en kwam de rest allemaal binnen
gevallen.
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Na haar openingswoord begon Lieske met de vraag wie er de laatste
tijd nog iets op EHBO gebied had meegemaakt. Er waren (gelukkig!)
niet veel gegadigden daarvoor, behalve Riek. Ze had een vraag over
het wel of niet afzetten van de helm. Ze heeft vorig jaar een
ongeluk gehad in Engeland en was
door een auto van de motor
gereden. Ze was flink gewond aan

haar arm. Omdat het erg warm
was wilde ze haar helm afzetten,
maar van Arie mocht ze dit niet.
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Dit was een dilemma, maar na een uitgebreid antwoord door Lieske
zijn we verder gegaan.
Lieske had een Eerste Hulp Bordspel meegebracht, wat we in 4
teams gingen doen. Het eerste team, 3 dames (Rian, Truus en Riek),
mochten de eerste (dobbel) steen
opgooien.

Nadat de pion op een
vlak was gekomen, las
Lieske de
bijbehorende vraag voor en moesten de dames die beantwoorden.
Onderwijl werd door Lieske het goede antwoord gegeven met een
uitgebreide uitleg.
Wanneer 112 bellen?
De hoofdbestanddelen voor het
oproepen van 112 zijn de hersenen, je
hart en je longen. Als er met één van
deze iets mis is, moet je altijd 112
bellen.
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Het belangrijkste bij het oproepen van 112 is dat ze alles van je
willen weten: Wie, wat en waarvoor?
Behalve je pincode .
Daarna moest een team reanimeren op de
daarvoor bestemde halve pop die er lag.
Nadat dit team een poging had gewaagd, deed Lieske het voor zoals
het hoorde.

Zo gooide elk team om de beurt de dobbelsteen en kreeg ieder team
een andere vraag of opdracht. Meerdere vragen gingen over
reanimeren en hoe daarmee om te gaan.
We waren zo druk in de weer met alles, dat we vergaten om nog een
koppie koffie te drinken. En volgens mij had niemand daar problemen
mee, want de stemmen klonken nog goed, niet uitgedroogd.
Tot opeens op de klok gekeken werd en bleek dat het al na tienen
was. Ondanks dat we nog geen winnaar hadden, stopten we met het
spel.
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Na alles even met z’n allen opgeruimd te hebben en we alles weer op
zijn plekkie hadden gezet, zijn we weer naar beneden gegaan.
Uiteraard hebben we Lieske’s spullen weer mee helpen dragen.
Voordat ieder zijn weg naar huis kon vervolgen, moesten we eerst
nog even de ramen krabben (bevroren). Het was weer een leerzame
avond geweest en hopen op weer een volgende keer.
Groetjes Piet
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LAATSTE RIT
20-10-2019
Tegen 10 uur kwamen we bij Margriet v d Moosdijk aan en er stonden
al een paar motoren opgesteld. We gingen naar binnen en meteen had
Margriet de koffie met cake klaar staan. Tegen kwart na 10 kwam
Ger nog binnengevallen, met de eerste druppels op zijn jas.
Staandebeens dronk ie nog een bakkie koffie, waarna we zijn
opgestegen voor een ritje.
Met 4 motoren van bevriende motorclub MT Eurocircuit en 3
motoren van MTC Bergeijk (Jo en Maria, Ely en Piet en Ger) waren
we maar met een klein clubje. Misschien kwam het door de slechte
vooruitzichten van het weer.
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Maar niet getreurd, met goede moed vertrokken we voor de rit, met
een nieuwe voorrijder: Piet. Het ging vrij goed. Soms was het toch ff
droog en dan was het weer nat. We waren zowat op de helft van de
rit toen we ff op de
koffie met
appelgebak met
slagroom gingen bij
“De Helden van
Kien” in Sint
Oedenrode.
Na weer een beetje
te zijn bijgekomen
vertrokken we
weer. Het was
gestopt met
zachtjes regenen.
Bij Leende werden
we van de route
afgeleid door wegwerkzaamheden. We reden er met een bochtje
omheen en voor de A2 overlegden we ff wat de bedoeling was:
doorrijden of zo snel mogelijk richting huis. We besloten toen maar
om via Valkenswaard naar huis terug te keren. Bij de rotonde in
Valkenswaard namen we afscheid van de motorrijders uit
Valkenswaard en zijn wij naar Bergeijk getoerd.
Daar hebben we snel de motor binnengezet, naar huis en onder de
douche om weer een beetje warm te worden. Was wel sneu. Het was
inmiddels minder gaan regenen.
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Maar één ding was zeker: het was een mooie route. Bij de koffiestop
zeiden ze dat het al een mooie rit was. Jammer dat het zo’n slecht
weer was geworden, maar we houden de route wel tegoed voor een
volgende droge rit. Maar dat zal nog wel ff duren.
Met lekkere warme vingers heb ik dit verslag gemaakt. Hopelijk
komt er snel weer goed motorweer.
Er zijn jammerlijk geen foto’s van onderweg gemaakt, maar daar was
het ook geen weer voor. De foto die je hier ziet, is gemaakt bij het
uitzetten van de rit.
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

ROIJMANS BRONZEN SCULPTUREN

Reusel
tel: 06-27433732

www.roijmansbronzensculpturen.nl

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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FEESTAVOND
16-11-2019
Zaterdagavond 16 november 2019 was het weer zover hoor: We
konden weer eens feesten bij ons clublokaal “de Gouden Leeuw” in
Bergeijk. Het feestprogramma zou beginnen om 20.30 uur. Zoals
altijd waren weer dezelfde mensen paraat, met uitzondering van
onze voorzitster, die er helaas niet bij kon zijn. We waren met 12
man en vrouw. Een klein clubje maar daarmee niet minder gezellig.
Nadat we er
allemaal waren
werd er koffie
geschonken
met een lekker
stukkie cake.
Er werd weer
op z’n best
gepraat over van alles en nog wat.
Het plan was om wat gezelschaps-/kroeg-spelletjes te doen, zoals
sjoelen, tafelvoetbal en wat er nog meer voorbij zou komen.

19

Mark was bevorderd tot spelleider en had op zijn vrije zaterdag nog
het nodige werk verzet om een schema op te stellen voor een kleine
competitie. Ook had hij lotjes gemaakt, zodat de samenstelling van
de teams geheel aan het toeval over werd gelaten. Ook had hij een
vernuftig systeem bedacht dat stelletjes niet met elkaar speelden.
Er kwam één damesteam uit naar voren: Jolanda en Carolien stonden
bij elkaar. Ook vormden Ger en Geert een team, Ely en Mark, Henny
en Piet en tot slot Ron en Louis.
Tegen de tijd dat we de
strijd met elkaar aangingen
ging Jo al naar huis toe.
Maria bleef, maar speelde
niet mee. (was geblesseerd
😊) De openingswedstrijd
werd gespeeld door
Jolanda/Carolien tegen
Ger/Geert en werd
verdiend gewonnen door de
beide heren met 10-0. Jolanda en Carolien moesten er duidelijk nog
even inkomen. En ja, het was ook geen wonder, want er stond een
fanatieke supportster
te gillen “Bladella,
Bladella”.
Daarna waren Ely/Mark
tegen Henny/Piet aan de
beurt, die met 8-10
werd gewonnen door
Henny/Piet.
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Zo gingen we verder met
het toernooitje, telkens
andere teams tegen
elkaar spelend.
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Ondertussen liepen Max en Rene af en aan om ons te voorzien van de
nodige drankjes en lekkernijen, die waren verzorgd door Han. Han
hebben we de hele avond
niet gezien, alleen toen ze
snel ff naar het toilet
moest, maar dan rap weer
terug ging om lekkere
dingen voor ons klaar te
maken. Het was dan ook
weer voortreffelijk
verzorgd.
Tussen de partijtjes door werden rond middernacht de porties friet
rondgebracht, die met smaak werden verorberd.
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Ondertussen werd er ook
gewoon door gebabbeld door
degenen die niet hoefden te
spelen. Anderen hingen ook
boven het voetbalspel om de
spannende strijd tussen de
teams te kunnen volgen.
Nadat de laatste wedstrijd gespeeld was ging de spelleider de
scores bekijken en na wat telwerk werden de teams bekend gemaakt
die de finales moesten spelen.
Jolanda en Carolien hadden gaandeweg duidelijk vorderingen
gemaakt en werden uiteindelijk vierde. Henny en Piet werden derde.
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De finale ging tussen
Ger/Geert en
Ron/Louis, die na een
lange felle strijd werd
gewonnen door Ron en
Louis.

Geert legde zich hier
niet bij neer en
daagde Ron nog uit
voor een één tegen
één duel. Maar helaas
werd deze strijd ook
gewonnen door Ron.

25

Toen kwam de prijsuitreiking die
werd verzorgd door Mark en
Jolanda. Voor de winnende teams (1e
en 2e plaats) was er een lekkere
prijs: een chocoladeletter
W(innaar).
Omdat het intussen al laat was,
lieten we de sjoelbak onaangetast op zijn plekkie achter en was het
de hoogste tijd om weer naar huis te vertrekken.
Zo te zien/horen had iedereen genoten van de gezellige avond en
zien we iedereen weer graag op een volgend feestje (of motorrit
uiteraard).
Groetjes Piet
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HOE IS HET NU MET…..

…… Hans van Hal

Geb datum:

22-03-1968

Geb plaats:

Bergeijk

Woonplaats:

Bergeijk

Broers/zussen:

Een zus Ariëlle en een broer Robert

Relatie:

Getrouwd

Kinderen:

Nee

Beroep:

Engineer bij Bax Metaal

Hobby's:

Bezoeken concerten en festivals en wat
gitaar spelen

Gewicht:

Niet in verhouding met lengte

Lengte:

Niet in verhouding met gewicht

Roken:

De schoorsteen moet roken

Drinken:

Wijn en Whiskey

Slapen:

Door de week te weinig en in het
weekend te veel
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Avondje uit:

Naar een optreden, concert of
festival

Favoriete vakantie:

Spanje (Benalmadena) of Budapest

Beste eigenschap:

Kan niet liegen

Slechtste eigenschap:

Kan niet tegen leugenaars

Rijbewijs A sinds:

Al 31 jaar

Vroegere motors:

Honda, Honda, Yamaha, Kawasaki,
Suzuki, Yamaha, Suzuki en als
laatste een Suzuki

Motor nu:

Geen

Vervoermiddel:

Auto of fiets

Slechtste motormoment:

Onderuit gegaan met een Suzuki
van 2 maanden oud

Mooiste motormoment:

MTC Bergeijk als begeleiding bij
mijn huwelijk in 1996

Lid geworden van MTC in:

Vanaf het begin bij de oprichting
in 1992

Gestopt bij MTC sinds:

Geen idee

Waarom gestopt:

Geen tijd

Mening over MTC:

Was een leuke en gezellige club

Leukste herinnering MTC:

Weekendjes weg

Slechtste herinnering MTC:

Tijdens weekendjes weg vergeten!

Grootste hekel aan:

Kou

Grootste ideaal:

Wonen in een warm land!
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VERJAARDAGSKALENDER

Januari
5

Jelle van Borrenbergen

8

Margriet van de Moosdijk

Februari
-

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


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
06 - 13639516

De toercommissie bestaat uit:






Maria Kolen
Arie v.d. Moosdijk
Ger Legeland
Geert Antonis
Piet Bierens

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233
06 – 13639516

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

