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MC ’T MOTORRIJERKE
TILBURG
Voorzitter:
Dré v. Spaendonk , Gasthuisring 1-21, 5041 DP Tilburg,
E-mail: dre.vanspaendonk@home.nl

013-5351117

Secretaris/Penningmeester:
Kees Janssens, Kard. Vaughanstr. 14, 5046 DR Tilburg,
E-mail: c-janssens@home.nl

06-20534166

Bestuursleden:
Bart v. Hattem, Bellinistraat 131
Ad de Laat St. Annastraat 61
Sjef Huggers, Diepenvenstr. 8

Redactie Clubblad: Het

5049 CC Tilburg,
5025 KA Tilburg
5043 JL Tilburg

013-4555719
013-5363437
06-48496175

Bestuur

E-Mail adres ; jasa@kpnmail.nl
Sluitdatum inleveren nieuwe kopij;

Website : www.motorrijerke.nl
28-01-2011

Adres Clubhuis:

Piushaven 1-04,

Evenementenlijn:

5017- AN Tilburg
013-5350703
De contributie bedraagt € 70,= per jaar, te

Contributie:

voldoen per 1 jan. van elk jaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid dan betaald men € 6,= per maand voor het
lopende verenigingsjaar, ineens te voldoen, met een max. van € 70,=
Postgironummer:
2141404 t.n.v. MC.’t Motorrijerke

Clubprijzen:

T-shirts
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem

MC’tMotorrijerke 2011

€7
€ 14
€ 20
€ 16
€ 3,50
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Agenda

2011
Evenementenkalender:
vrijdag 31 december (oud en nieuw
ieuw): pyama partij aanvang 20:30 uur
zaterdag 1 januari: nieuwjaarsrecep
eceptie aanvang 15:00 uur
zondag 9 januari: Nieuwjaarsrecep
ceptie C.V. De Vèrrekesstaawers. Aanvang 15:00
:00 uur
zaterdag 15 januari: Optreden The Voices
vrijdag 21 januari: Jaarvergadering
ring
zaterdag 29 januari: uitkering spaa
paarkas en winterbarbecue
zondag 13 maart: Voorjaarsrit.
weekend 15 t/m 17 april: Kruikentr
entreffen.
weekend 23 t/m 25 april Paasweek
eekend: Beneluxtoer MC´72
woensdagen 1+8+15+22 juni: Zome
omeravondritjes
weekend 2 t/m 5 juni: Hemelvaartw
artweekend.
weekend 11 t/m 13 juni: Pinkerwee
rweekend. Hotelweekend????????
zondag 11 september: Tilburg Toer
Toerrit

INFO:

www.motorr
orrijerke.nl

IN DE WEEKENDEN
BEL EVENEMENTENL
NLIJN
013-5350703
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Anja Beekman
Dré van Spaendonk
Toon Seegers
Ronald Verschuren
Piet Sprangers
Paul Krol
Frank van Gestel
Jack Brok
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01-01
02-01
03-01
14-01
15-01
20-01
24-01
31-01

Namens alle leden:
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Rock &
Roll
en
Country
avond
Vrijdag 4 februari 2011
Aanvang 20.00 uur
m.m.v. Countrydansers Never
Give Up uit Moergestel
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Ook voor bromfietsen en scooters
Dick Flemmingstraat 6
Sprang-Capelle
Telno 0416-280379
www.bartsmotorshop.nl
bartsmotorshop@home.nl
openingtijden di t/m do 09.00 – 18.00 uur
vrijdag 09.00 – 21.00 uur
zaterdag 09.00 – 17.00 uur
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Nieuws van ons berichtenbor
ord
Als eerste natuurlijk voor iedereen de
eb
beste wensen voor 2011 met een fijn en probleemloos
os motorseizoen.
Maar voor het zover is, hoop ik dat je
e eens
e
kennis maakt met het berichtenbord. Hieronder
er staan de
jongste berichten die je op het forum vvan MC t Motorrijerke kan vinden. Heb je ze al geleze
zen?
Je vindt de link op de site van de club.
b. Of toets

tinyurl.com/motorrijerke

Er is een uitgebreide help tekst met demo
de
te vinden in het Nederlands. Meld je aan zoals reeds
re
60 mensen
dat al eerder deden. Het kost niks. Als
ls je e-mailadres op de ledenlijst staat geef ik je zo snel
sne mogelijk
toegang tot het deel dat alleen voor de leden toegankelijk is.
Je kan er foto’s op plaatsen, iedereen
n kan
k de kalender vullen, je kunt er vragen stellen en je mening op
plaatsen.
De kalender is reeds door mij gevuld me
met alle club-evenementen die in het clubblad staan en meer. Zoals
feestdagen en vakanties.

De jongste onderwerpen zijn:
jn:

Groeten, dnBunnie
06-51423409
info@dnbunnie.nl
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www.pakhuistilburg.nl
boudewijn@pakhuistilburg.nl
LEDEN VAN M.C. ’t MOTORRIJERKE
10% KORTING OP VERTOON VAN
LIDMAATSCHAPSKAART
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JAARVERGADERING VRIJDAG 21 JANUARI
Aanvang: 21:00 uur
Een jaartje is zo weer voorbij en onze Jaarvergadering staat weer voor de deur.
Dit jaar hebben we twee kandidaten (Sjef Huggers en Ad de Laat) voor twee
bestuursplaatsen. (Kees Janssens, Bart van Hattem en Dré van Spaendonk draaien nog een
jaartje mee en zijn volgend jaar pas aan de beurt.) Nieuwe kandidaten hebben we er helaas
niet bij gekregen.
Komt dus allen naar deze jaarvergadering, waar uiteraard ook nog andere belangrijke zaken
aan de orde komen (zie onder in de agenda).
Hieronder zie je de agenda van de vergadering. Wil je hier als lid nog punten aan toevoegen
laat het mij dan weten, dan worden die onder het agendapunt “ingekomen stukken”
behandeld.
Namens het bestuur, Dré
AGENDA JAARVERGADERING
M.C. ’t MOTORRIJERKE
VRIJDAG 21 JANUARI, AANVANG 21.00 UUR

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Ingekomen stukken
Jaarverslag vereniging
- Evaluatie 2010
- Financieel verslag
Kascommissie (momenteel Rob van Poppel en Marc van den Heuvel)
Bestuursverkiezingen
Evenementen 2011
Het nieuwe clubhuis
Spaarkas
Toercompetitie
Bezorgers clubblad
Aktie werving nieuwe leden
Wat nog ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Denk aan het inleveren van het toerboekje 2010 (kan tot uiterlijk 14 jan.)
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Opgeven nieuwe
bestuurskandidaten
Uiterlijk vrijdag 14 januari
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OPTREDEN THE VOICES
Zaterdag 15 januari
locatie: Clubhuis M.C. ´t Motorrijerke
aanvang: 21:00 uur
The Voices is een samenwerking van 3 artiesten die, ondanks
hun individuele carrières samen een totaal entertainment
brengen.
Zij zingen zowel solo als in duetten, het drietal bestaat uit
Wil, Freddy en Lion en zij brengen een repertoire van
Nederlands talig, country tot covers van de The Great King
Elvis Presley.
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Gaat u de zolder opruimen?
We zoeken rommelmarktspullen. We kunnen alles gebruiken,
echter geen glaswerk
Bel 06-18660522 en we halen het bij u thuis op
Groetjes Jef&Lien
Heb je nog oud ijzer of andere metalen waar je van af wil,
Frank en Twan komen dit gratis ophalen bij jou thuis!!!!!!
Bel even: 06-51156632 / 06-20774128

WINTERBARBECUE EN UITKERING SPAARKAS
Zaterdag 29 januari aanvang 21:00 uur, clubhuis open 20:00 uur
Ook al jaren een traditie in onze vereniging: onze jaarlijkse Winterbarbecue. Als er nu een
aantal nieuwere leden denken dat we dat buiten doen dan hebben die het helemaal mis. In ons
clubhuis hangt namelijk een prima afzuigkap (gemaakt door Harrie 380) speciaal om onder te
barbecueën; je zult geen kou lijden.
Het inschrijfgeld voor de barbecue bedraagt € 12,50 per persoon. Tot uiterlijk vrijdag 21
januari as. kun je je opgeven voor de barbecue. Dat kan bij Kees Janssens (telno en emailadres: zie vooraan in het clubblad) of aan de bar in het clubhuis.
Dit jaar is het ook mogelijk vis te bestellen i.p.v. vlees, maar wel tijdig bestellen!!
Even voor de goede orde: Ook als je niet met de barbecue meedoet ben je die avond uiteraard
van harte welkom in ons clubhuis en breng gerust je vrienden en kennissen mee!
Tevens vindt die avond de uitreiking van de spaarkas plaats, een reden temeer om er die
avond bij te zijn!!
Over de spaarkas gesproken: In verband met de onzekere situatie met betrekking tot het
nieuwe clubhuis is de spaarkas vanaf 1 januari gesloten. Zodra we weer kunnen sparen laten
we je dat weten.
Namens het bestuur
Dré
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HET
ET NIEUWE CLUBHUIS
Uit het Brabants Dagblad van woen
oensdag 22 december j.l.:
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Zoals je op de vorige pagina kunt lezen in het artikel uit het Brabants Dagblad van woensdag
22 december valt het nog niet mee rond het nieuwe clubhuis. Een deel van de buurt is in
opstand gekomen en hebben, met steun van “Trots op Nederland” (nu weet je waar je de
volgende keer op moet stemmen) tijdens de raadvergadering van de gemeente Tilburg flink
van zich laten horen.
De Gemeente heeft nog geen beslissing genomen, dus we wachten maar even af.
Inmiddels heeft een raadslid van PvdA huize contact met ons opgenomen om te komen praten
over een eventuele mogelijkheid om ons nieuwe clubhuis te vestigen in een, gezien de
bezuinigingen van de gemeente Tilburg, leegkomend buurthuis. We zien dit gesprek met
belangstelling tegemoet.
Dré

Hoi mensen
Denk aan je contributie voor 2011
à € 70,-- per jaar
s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken op
gironummer 2141404 t.n.v.
M.C. ´t Motorrijerke
Of “cash” betalen aan de bar in het
clubhuis
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Beste Motorrijerkes, tijdens een uurtje bladeren in een fotoalbum kom ik een "oude" sticker tegen met
daarop " De Flits "en "Mc 't Motorrijerke".
Een kleine herinnering aan ons "vorige" leven waarvan de microben nog altijd door ons bloed sijpelen.
Vooral de voorjaarszon met de daarbij horende verse motorgeluiden geven me nog steeds een sterk
gevoel van toch maar weer gaan rijden.
Helaas gaat dit door lichamelijke klachten niet meer zo makkelijk en geeft realisme na zo'n aanval van
heimwee me weer de kracht niet te blijven jammeren en mijmeren over vervlogen tijden.
Toch blijft de motor nooit vergeten en denk je er altijd aan terug.
Internet is nu weliswaar geen groot tijdverdrijf van mij, echter dreef me wel weer eens te kijken naar de
site van jullie club.
Ik moet zeggen dat ik hier nog steeds een waar motorhart zie kloppen als je eens bladert in jullie
clubblad.
Als een van de oude medeorganisatoren van het vroegere Bokkerijderstreffen heb ik gezien dat jullie
zelfs de foto's van lang geleden online hebben gezet.
Prachtig om jezelf weer eens terug te zien toen ik nog jong,mooi,knap en slank was ( hier is natuurlijk
nu alleen nog mooi en knap van over ).
Een compliment hoort op z'n plaats voor de oude garde die ook toen regelmatig naar ons treffen
kwam en die nu nog steeds een actieve rol spelen in jullie bestuur.
Erg leuk om te zien wat we daar uitvoerden zo'n 30 jaar geleden en dat de basis van een treffen
eigenlijk nog hetzelfde is gebleven.
Bij elkaar met je fiets, een tentje, bbq en een biertje, zotte spellen ( maar wel lachen! ) en daar ging
het tenslotte toch om.
Een zeer genoeglijk tijdje heb ik zitten bladeren in die stapel foto's uit de oude doos en besluit om ook
onze kinderen weer eens te wijzen op ons leven vóór hun bestaan.
Natuurlijk hebben we samen als gezin nog vele jaren gereden met de kinderen achterop en hier staan
de herinneringen dan echt nog wel van op hun netvlies, maar deze foto's verrasten mij en dus hun ook
nog wel even ( goh pa je had haren, was een van de al snel gehoorde opmerkingen van de dame en
heer )
Ook lees ik dat jullie gaan verhuizen, hier wens ik jullie natuurlijk veel succes mee en hoop dat er net
zoveel jolijt in gemaakt wordt als in jullie oude clubhuis.
Mosselavonden kan ik me nog herinneren,overnachten bij Cor( want de wegen waren niet breed
genoeg meer na een avondje bij jullie), diverse Kruikentreffens, ritten naar en met jullie, kortom het is
leuk dit weer eens opgefrist te zien.
Enfin, ga zo door en ik kijk nog wel eens hoe het met jullie gaat, nu ik weet dat er veel foto's op staan
zal ik zeker nog eens een uurtje uittrekken om nog eens terug te denken aan een zeer genoeglijke tijd
die we op de motor en vaak ook met jullie hebben doorgebracht.
Een groet uit Limburg, vele mooie en veilige km's ( natuurlijk ook in onze "bergen") toegewenst.
Herman Winthagen.
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Beste motorvrienden,
Zoals elk jaar, dit mailtje om u te vertellen over onze motororganisaties in de Pyreneeën.
Alle info op onze website : www.moto-pyrenees.com
Ons motto blijft hetzelfde: geen big business, maar onze passie voor motorfietsen DELEN MET U !
Hetgeen wij u aanbieden :
- On-road : motorvakantie, mooie tochten langs de mooiste wegen en bergpassen
van de Pyreneeën (Frankrijk, Spanje, Andorra), bezoeken en ontdekkingen.
- Off-road : mooie endurotochten / -ritten, voor elk niveau, in een paradijs voor enduro.
- All-road : een combinatie van mooie wegen en paden, toegankelijk voor uw type motor.
Volledige organisaties, wij kunnen zorgen voor alles (motortochten, gids, verblijf, maaltijden,
bezoeken en bezienswaardigheden, vervoer motorfietsen, pendeldienst naar de trein of de luchthaven, ...)
Flexibele formules en à la carte.
BOEK VANAF NU uw periode voor het jaar 2011, aangezien het aantal plaatsen beperkt blijft !
Meer details, foto’s en video’s op onze website.
Aarzel niet contact met ons op te nemen voor verdere informatie.
Alain & Veerle
00.32.4.77.93.00.35 (We spreken nederlands)

TE KOOP
40 KANTINE STOELEN
TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD (OOK
PER STUK)

INFO BIJ KEES JANSSENS TEL 0620534166
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WEBSITE M.C. ´t MOTORRIJERKE
Houdt onze website in de gaten! www.motorrijerke.nl
Al de laatste nieuwtjes over onze vereniging (en meer) kun je hierop
vinden!
Ook worden er steeds nieuwe foto´s geplaatst die we toegestuurd
krijgen. Wil jij ook foto´s op de site laten plaatsen, kijk dan op onze
website onder “downloads” en lees hoe dat moet.
Namens het bestuur
Dré

Beste Motorliefhebbers,
Ik ben net als jullie bezeten van motorrijden.
Ben dan ook jaren lid geweest van de “ Honda Pan European Club” en heb velen landen (
geheel Europa en Amerika ) mogen bezoeken met mijn motor.
Ik woon nu op Lombok ( Indonesië ) en rij dan ook regelmatig met mijn motor ( Honda Tiger
) door Indonesie.
Indonesie is een prachtig land voor een motorvakantie nl; altijd lekker weer, bevolking is
zeer gastvrij, ontspannen gevoel, diversiteit in cultuur, landschap is zeer uiteenlopend ( met
heel veel bergen ), goedkoop, de Indonesische keuken is heerlijk, ect.
Om deze reden heb ik een reisburo ( www.indonesiamotoradventure.com ) opgezet
gespecialiseerd in motorreizen in Indonesie. Onze tours ( 4 verschillende ) zijn zeer compleet
tegen zeer scherpe prijzen.
Mijn verzoek is om aan uw leden mijn website kenbaar te maken zodat zij kunnen bekijken
of Indonesie wat kan zijn voor een volgende motorvakantie.
Ook wil ik gaarne met u van gedachte wisselen over een eventueel sponsoring van ”Indonesia
Motor Adventure” met uw motorclub.
Met vriendelijke groet,
Roland Spruijtenburg
Indonesia Motor Adventure
cv IMA Tours and Travel

MC’Motorrijerke 2011
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NIEUWJAARSRECEPTIE
C.V. de Vèrrekesstaawers
Zondag 9 januari aanvang 15:00 uur
Dit is de laatste gelegenheid om de
Vèrrekesstaawers een hand te drukken
in hun huidige Residentie, het clubhuis
van M.C. ´t Motorrijerke.
In verband met de sloop van het
clubhuis resideert C.V. De
Vèrrekesstaawers vanaf carnaval in
hun nieuwe onderkomen:
Supporterscafé d´n Beitel in het Willem
II stadion
KOMT ALLEN en maak er een
grandioos afscheidsfeest van!!!!
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みゑをえガろィエろィえぽえろィえれろえぽガろィえろろィえ
ゥェゑアらえずじすすえォイろざ
ゥェゑアらえずじすすえォイろざえ

ぶらアろィエぢえ
ふざにざトォえふイォイェェゑをろェんろ
ォえふイォイェェゑをろェんろええ
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Hallo,
Leuke site zeker de tips over gps, hierbij nog een kijk een op http://www.janboersma.nl/gett/ het
programma heet tyre en is zeker voor clubs heel makkelijk omdat je voor elke navigatie de route kan
opslaan (tomtom garmin en ook andere) ! Verder zagen we dat jullie wel eens een toertje maken
naar het buitenland (beneluxtour enzo) misschien hebben wij een GuSellig alternatief voor volgende
keer een weekendje of midweek Hunsruck, Moezel en Eifel.
Hierbij willen wij ons graag voorstellen, wij zijn Gerben en Susan en gaan vanaf heden onze droom
proberen waar te maken
We zijn een nieuw motorhotel begonnen in Hoxel Morbach gelegen in de Hunsruck Duitsland.
Een ideale uitvalbasis om heerlijk motor te rijden in de Hunsruck, Moezel (10km), Eifel (20km) en
Luxemburg (50 km)
We hebben een inpandige garage waar de motor binnen kan staan en diverse routes beschikbaar.
Het hotel beschikt over zowel 2,3, 4 en 6 persoonskamers met eigen sanitair en/of sanitair op de
etage is er een gezellige bar aanwezig.
We zouden het erg leuk vinden als jullie een link (of een nieuwsberichtje) op jullie site willen
vermelden, wij zullen natuurlijk ook jullie site op onze website als link toevoegen.
Nog leuker zou zijn als jullie zelf een kijkje komen nemen natuurlijk.
Indien u meer informatie wenst te hebben vernemen we het graag of bezoek onze website
Met vriendelijke groet,
Motorhotel GuS
Gerben und Susan
Bahnhofsweg 4
54497 Hoxel Morbach
0031 (0)6 1439 4138
0049 (0)6533 955198
info@motorhotelgus.com
www.motorhotelgus.com
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