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Redactie Clubblad:

Het Bestuur

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

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

Adres Clubhuis:

Piushaven 1-04,

Evenementenlijn:
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

€7
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem
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€ 16
€ 3,5
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2011

vrijdag 4 februari: Country en R
R&R avond
vrijdag 18 februari: Afscheidsfe
sfeest clubhuis
dinsdag 22 februari: Openbare
e vverkoop in clubhuis
vrijdag 11 maart: eerste clubavo
vond in ??????????????????????????????????
??
zondag 13 maart: Voorjaarsrit.. V
Vertrek bij ?????????????????????????????
???????
weekend 15 t/m 17 april: Kruiken
kentreffen.
weekend 23 t/m 25 april Paaswe
weekend: Beneluxtoer MC´72
woensdagen 1+8+15+22 juni: Zom
omeravondritjes
weekend 2 t/m 5 juni: Hemelvaa
aartweekend. Troyes, Frankrijk?
weekend 11 t/m 13 juni: Pinkerwe
rweekend. Hotelweekend (waar ?????????????
????)
zondag 11 september: Tilburg To
Toerrit

INFO:

www.motorr
orrijerke.nl

IN DE WEEKENDEN
BEL EVENEMENTENL
NLIJN
013-5350703
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Frans Brekelmans
Bas Kisters
Ronald de Koster
Wil v.d.Zanden
Jan v.d.Sande
Els v. Gurp
Jos Monsieurs
John v. Rijen

nummer 2

5-2
5-2
10-2
11-2
18-2
19-2
23-2
27-2

Namens alle leden:
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DAAR GAAT ONS NIEUWE ONDERKOMEN!!!!!!!!!!
Elders in dit clubblad kondigen we jullie triomfantelijk aan dat wij in verband met de sloop
van het clubhuis een onderkomen hebben gevonden in de City Bar. Helaas, het pand
brandde in de nacht van vrijdag 28 januari op zaterdag 28 januari compleet af.
We zullen dus met spoed op zoek moeten naar een nieuw onderkomen, want per 19
februari as. is het huidige clubhuis gesloten!
Suggesties zijn welkom!!!
Kijk op onderstaande websites voor meer details over de brand
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1497161053/Brand+verwoest+City+Bar+Tilburg.aspx
http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/brand-verwoest-city-bar-tilburg-1.64158

namens het bestuur
Dré
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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
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DE SPAARKAS
SPA

In het vorige clubblad vertelden
n we jullie dat de spaarkas per 1 januari 2011 is ge
gestopt,
omdat de toekomst van ons clubhu
bhuis hoogst onzeker was.

Zoals ook al tijdens de jaarvergade
gadering bekend is gemaakt kan er vanaf vrijdagg 28 januari
weer gespaard worden in de spaar
aarkas totdat het clubhuis aan de Piushaven sluit (18
februari, zie elders in dit blad).
Gezien de brand in de City Bar wet
weten we niet waar ons nieuwe onderkomen zal zzijn en
wanneer er na de sluiting van ons
ns h
huidige clubhuis weer kan worden gespaard.
rd. W
We houden
jullie op de hoogte.

Zijn er mensen die als nieuweling
ng w
willen meedoen met onze spaarkas meld je je d
dan bij mij
aan. (Kan uiterlijk tot eind februari.
uari.)
Willen degenen die willen stoppen
pen met de spaarkas zich ook zo spoedig mogelijk
gelijk bij mij
melden.

namens het bestuur
Dré
telno 013-5351117
e-mail dre.vanspaendonk@home.n
e.nl
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Sluiting clubhuis
Het is zover: Wij kregen een telefoontje van de eigenaar van ons clubhuis dat ons clubhuis
zeer binnenkort wordt gesloopt, aangezien men grondboringen moet verrichten voor de ter
plekke te realiseren nieuwbouw.
Na enig overleg met de eigenaar hebben we besloten dat de laatste clubavond in ons huidige
clubhuis zal plaatsvinden op:
vrijdag 18 februari as.
We gaan er die avond een speciale avond van maken:
De avond zal worden opgeluisterd door onze “huisband” The Dinky Boyz, en.....
De drankjes zijn die avond voor onze leden en door het bestuur uitgenodigde mensen
gratis!
In de week na 18 februari zal het clubhuis worden leeg geruimd.
Omdat er spullen in het clubhuis liggen, die wij niet meer gaan opslaan maar voor leden
misschien nog waardevol zijn, houden we op
dinsdag 22 februari as.
een openbare verkoop in ons clubhuis, waar de leden kunnen bieden (tegen elk aannemelijk
bod) op spullen uit het clubhuis. Aanvang 20:00 uur.
Aangezien onze nieuwe clubhuis aan de Spoorlaan definitief niet door gaat zijn we op zoek
gegaan naar een onderkomen voor onze vereniging om o.a. onze clubavonden voort te zetten,
als startpunt voor onze Voorjaarsrit, Zomeravondritjes en Tilburg Toerrit, het houden van
vergaderingen etc..
Bij de kastelein van de City Bar aan de Bisschop Zwijsenstraat te Tilburg vonden we een
gewillig oor en ook tijdens onze jaarvergadering bleek dat het merendeel van onze leden de
City Bar wel zagen zitten. Ook is er voldoende parkeergelegenheid bij de City Bar (o.a.
speelplaats van voormalige school achter/naast de City Bar).
Dat gaat echter niet door aangezien de City Bar is afgebrand. Zie voor bijzonderheden
elders in dit clubblad. Jullie horen zo spoedig mogelijk een oplossing voor dit probleem.
Tenslotte kunnen we jullie nog vertellen dat C.V. de Vèrrekesstaawers, die een aantal jaren
ons clubhuis als hun residentie mochten noemen, een veilige haven hebben gevonden in
Sportcafé den Beitel in het Willem II stadion. Tom Gimbrere van de Bonheur Groep, die den
Beitel exploiteert had graag gezien dat ook M.C. ’t Motorrijerke naar den Beitel zou komen,
maar dat werkt niet, aangezien den Beitel niet beschikbaar is tijdens de thuiswedstrijden van
Willem II.
namens het bestuur
Dré
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Alle leden sparen samen voor de vereniging en zichzelf.
Meer dan 15.000 euro inkomsten voor een vereniging met 100 leden is mogelijk.
Positoos legt een unieke verbinding tussen uw vereniging, uw leden en de lokale ondernemers.
Positoos is een spaarsysteem waarmee uw leden eenvoudig en makkelijk kunnen sparen voor zichzelf
en voor de vereniging. Alle leden ontvangen een persoonlijke Positoos-pas die via www.Positoos.nl
of door het invullen van het inschrijfformulier geactiveerd moet worden.
Met deze pas kunnen uw leden Positoos sparen bij de aangesloten lokale ondernemers en kunnen zij
gebruik maken van speciale acties en aanbiedingen. De Positoos worden automatisch bijgeschreven
op de spaarpas. Van iedere 10 Positoos die uw leden sparen, gaan er 4 Positoos naar uw vereniging.
Via tilburg.positoos.nl kunt u met een unieke inlogcode zien hoeveel Positoos uw leden voor de
vereniging sparen. Ook uw leden kunnen hun spaarsaldo opvragen en acties en aanbiedingen van de
lokale ondernemers bekijken.
Positoos is het spaarsysteem dat consumenten vele honderden euro's korting per jaar oplevert
bij de aangesloten lokale ondernemers.
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde lokale besteding van een gezin 150 euro per week is.
Denk aan: boodschappen, kleding, drogist, restaurants, sportartikelen etc..
Spaar voor jezelf en je vereniging'
Het verenigingsleven speelt een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol en draait voornamelijk op
vrijwilligers. De inkomsten bestaan uit subsidie, contributie en sponsorgelden. In de praktijk is de
opbrengst nooit voldoende om de begroting sluitend te krijgen. Positoos sparen betekent extra
inkomsten voor de vereniging.
De aanschafkosten van de pas zijn 5,95 euro. Hiermee spaart u honderden euro's voor uzelf en uw
vereniging.

We hebben ons als vereniging inmiddels
ingeschreven. In het volgend clubblad
lezen jullie hier meer over.
Kijk ook op > http://www.positoos.nl voor het aanmelden en te zien welke winkels er in Tilburg
meedoen (En dat zijn er veel!!!!)
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Van Broekhoven
reünie
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reünie

nummer 2

van Broekhoven

Tijdens het doorsnuffelen van de Tilburgse koerier, stuitte John op een kleine
advertentie.
Kort door de bocht genomen was het een oproep aan oud café bezoekers van
café Theo van Broekhoven aan de Spoorlaan in Tilburg. Mijn interesse was
meteen gewekt en dus direct gereageerd. Ik was nog wel een snotneus in
1972 toen ik daar voor het eerst kwam maar het was voor mij het gezelligste
café in de stad.
Nieuwsgierig als altijd was ik benieuwd wie er achter de oproep zat. Binnen 1
uur kreeg ik een mail terug en bleek de oproep afkomstig van Leo Hommel,
mijn steun en toe verlaat bij computerproblemen. Leo kennen wij al een hele
tijd maar ik kende hem niet als klant van Theo. Natuurlijk even bijkletsen. Al
gauw bleek dat er maar weinig reacties op de oproep waren binnen gekomen.
Leo heeft inmiddels 3 kleine advertenties geplaatst, het mag natuurlijk niet te
duur worden het is maar een belangstellingspeiling. Ook heeft Leo al
afspraken lopen bij Sirtaki over de mogelijkheden maar alles hangt een
beetje af van de te verwachtte opkomst.
Zelf hebben John en ik onze oren te luister gelegd en het bleek al gauw dat
er weinig mensen iets hadden gehoord of gelezen. Vandaar dit stukje in ons
clubblad met de vraag om even per mail te reageren als je belangstelling
hebt. De oproep is voor alle bezoekers van toen: de motorliefhebbers, de
muziekliefhebbers, de kaartliefhebbers of kwam je gewoon voor een pilsje en
een praatje dan ben je ook nu op het juiste adres.
Mail bij belangstelling even naar Leo, dan kan hij beoordelen of het de
moeite loont om door te zetten om een leuke avond te organiseren. (moet je
trouwens zelf maken maar met oude bekende mag dat geen probleem zijn.)

Mailadres: vanbroekh2011@gmail.com
Graag veel reclame maken en tot op de reünie,
Groetjes
John en Wilma
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Beste motorrijder,
Ook zo’n behoefte om weer eens de motor te starten en lekker te gaan touren met een temperatuur
van zo’n 20 graden over mooie strakke stuurwegen waarbij uren lang bochtenwerk verrichten geen
uitzondering is en ook nog eens genieten van de mooie vergezichten.
Wij (7 motorvrienden) hadden die behoefte wel en hebben dit geregeld met Bike away en Travelmoto
die in samen met ons een mooie tour heeft opgezet in het prachtige gebied Andalusie in zuid Spanje.
De tour is zo gepland dat je maar 3 ½ werkdagen kwijt bent (10 maart t/m 15 maart) en toch 4
eventueel 5 dagen kunt motorrijden. Om goede indruk te krijgen kijk dan op de site
http://www.travelmoto.com/ne/motortransport.htm .
De Tour wordt nu voor een speciale prijs aangeboden Travelmoto en Bike away kunnen dit doen
omdat in totaal 15 motoren mee op transport kunnen er nog plek is voor 8 motoren ! Dit betekend niet
dat je gebonden bent aan onze vriendengroep nee je rijdt op eigen GPS of met een voorrijder van
Travelmoto.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Leendert
p.s. zelf al 4 keer eerder geweest en het is echt fantastisch

KNMV Toerkalender

Februai
06
21e Koude Februaririt, Ede, ± 120 km. Start 10.00-13.00 uur, Clubhuis MC de
Kraats, Horsterweg 9, 6715 CT EDE GLD. Inschr. € 4,- incl. erwtensoep . Beschrijving route:
GPSMC. Informatie: MC de Kraats, Rene van Schaik, 0343-576602,
detoercommissie@mcdekraats.nl, www.mcdekraats.nl.
24
DOT overleg district Zuid, Milsbeek, . Start 20.00 uur, Café "De Valk",
Wernhoutseweg 135, 4884 AT WERNHOUT. Informatie: District Zuid, Arie van de Moosdijk,
0497-572580, , www.knmv.nl > district Zuid,
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31 januari 20
2011

De bestemmingen van de KNMV
MV reizen voor het jaar 2011 zijn bekend.
We beginnen ons toer
oerseizoen met onze traditionele Openingst
stoer met de
bestemming Sauerlan
land. De Openingstoer wordt gehouden van
n 8 t/m 10
april.
Voor alle motorrijinstructeurs
rs organiseren we dit jaar al weer voor de
20ste keer de Instructeurstoer. De toer wordt gehouden van 16 t/m 19
april.
De KNMV themare
reis gaat dit jaar naar Marocco. Het land da
dat bekend
staat om zijn sapp
ppige sinaasappelen en kleurige kleden. De Tour du
Maroc wordt gehou
houden van 8 tot en met 26 mei. Let op err zzijn nog
maar enkele eenpe
npersoonskamers beschikbaar.
aar naar Schotland. Dit op verzoek van de
Onze Midweektoer gaat dit jaa
deelnemers. De reis begint me
et een overnachting op de ferry van
IJmuiden naar Newcastle op zo
zondagavond 5 juni en eindigt eveneens
met een overnachting op de fe
ferry van Newcastle naar IJmuiden.
Zaterdag 11juni is de Midweek
ektoer afgelopen.
Inschrijven voor de klassieker?
er?
Wie houdt van
n kilometers maken en zijn hand niet omdr
draait voor
500 kilometerr p
per dag met meer dan 20 bochten per kilo
kilometer
moet zich insch
schrijven voor onze Tour d’ Europe. Dit jaar
aar wordt het
hele Britse kon
oninkrijk doorkruist. De Tour d’ Europe wor
ordt
gehouden van 6 tot en met 22
2 augustus.
Enthousiast geworden en will je mee?
Voor meer informatie kijk op www.knmv.nl
w
onder “Reizen”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afzender
Afdeling:
Tel:
E-mail:

Recreatief Motorrijden
n / Clubcontacten
026-3528520
clubs@knmv.nl
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Beste MC "t Motorrijerke,

Met vriendelijke motor groet,
het NMTK-team
www.nationalemotortoerkalender.nl
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Jaarvergadering MC ‘t Motorrijerke
21 januari 2011 in het eigen clubhuis
Bestuur; Dre van Spaendonk, Cees Janssen, Ad de Laat, Bart van Hattem, Sjef Huggers

1. Opening
Hartelijk Welkom en bedankt voor de grote opkomst.
Afmeldingen; Eric Daniels, Ad Smetsers.
2. Ingekomen stukken
Wilma van Brunschot: reünie wordt gepland voor de oude bezoekers van Theo van Broekhoven. In
het volgende clubblad volgt hierover meer informatie
Frank Nijkamp: deposito’s sparen als vereniging/goed doel. Hiervoor kun je een pasje aanvragen om
bij deelnemende winkeliers/kroegen punten en korting te verkrijgen. Pasje kost € 5,95. De club kan de
punten verzilveren en de deelnemer zelf kan punten gebruiken om korting te verkrijgen bij de
deelnemende winkeliers. In het volgende clubblad daarover meer informatie.

3. Jaarverslag vereniging
Evaluatie 2010; Mooie evenementen, ritten en lange weekenden. Benefietconcert was geweldig
gezellig.

Financieel verslag; wordt uitgedeeld en toegelicht. Het financieel verslag graag wel met de nodige
zorgvuldigheid behandelen svp.
4. Kascommissie
Bestaande uit Rob van Poppel en Marc van den Heuvel.
Alle aankopen voor de vereniging zijn gecontroleerd zowel op bedrag als op soort uitgave.
Alle leden/contributies zijn gecontroleerd en alle kosten voor het nieuwe clubhuis zijn nagekeken en
akkoord bevonden.
Er is een verzoek ingediend om een extra grootboekrekening voor de op voorhand ontvangen
contributie te boeken, en daarnaast een advies om samen met het bestuur het clubhuis op het
moment van sluiting nog eens door te lopen op bezittingen.
Verder zijn er geen opmerkingen en tekent de kascommissie voor akkoord.
Nadat er geen nieuwe aanmeldingen uit de leden zijn gekomen stellen Rob en Marc zich ook
beschikbaar voor de kascommissie 2011
5. Bestuursverkiezingen
Sjef Huggers en Ad de Laat treden af als bestuurslid maar zijn wel herkiesbaar.
Daarnaast stelt Jan van de Sande zich kandidaat als nieuw (oud) bestuurslid.
Er worden briefjes uitgedeeld met daarop de 3 namen; graag 2 namen daarop aankruisen.
37 uitgebrachte stemmen waarvan 1 ongeldig
Ad de Laat:
25 stemmen
Sjef Huggers:
22 stemmen
Jan van de Sande:
25 stemmen
We nemen afscheid van Sjef met een hartelijk dankwoord en het verzoek om op hem te mogen
blijven rekenen.
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Jan van de Sande wordt welkom geheten en een inburgeringcursus volgt bij de eerstvolgende
bestuursvergadering.
Het bestuur bestaat uit 5 personen maar leden zijn altijd welkom om op hun manier bij te dragen aan
de club.
1. Evenementen 2011
13/3
voorjaarsrit
15/4
Kruikentreffen
23/4
Paasweekend
1-8-15-22 juni Zomeravondritjes
2/6
Hemelvaartweekend: ideeën zijn nog welkom

11/6 pinksterweekend: het idee is om een hotelweekend aan de Moezel te gaan doorbrengen.
Inschrijving hiervoor vanavond voor het laatst mogelijk.
De namen worden opgelezen van degene die zich reeds aangemeld hebben.
Aanmeldingen van vanavond: Janus Rooth + Rianne.

11/9 Tilburg Toerrit: dit jaar blijkt de surpriserit van Speedy Gonzales echter op dezelfde datum
gepland te zijn. Dit is een zeer populaire 100 km rit vanuit Etten Leur.
Door de KNMV is gesommeerd aan Speedy Gonzales om de ‘oude’ datum aan te houden. Er is
inmiddels overleg geweest met Speedy Gonzales en hun reden vernomen. De Tilburg Toerrit wordt
11/9 gehouden en gaat van Tilburg naar Etten Leur waar we gaan deelnemen aan de surpriserit van
Speedy Gonzales die eindigt in Tilburg. Beiden vragen we € 5,00 inschrijfgeld.
De opbrengsten worden samen gedeeld en dit is een eenmalige tegemoetkoming aan Speedy
Gonzales.

2. Het nieuwe clubhuis
Het traject van werving van het pand aan de Spoorlaan wordt beschreven.
Het pand aan de Spoorlaan gaat helaas niet door omdat de vergunning niet wordt afgegeven,
vanwege te weinig parkeerruimte en in het bestemmingsplan zou nog een bezwarende
omstandigheid zitten.
De gemeente heeft een brief verzonden dat men voor 7-1-2011 een beslissing zou nemen maar dat is
pas op 7-1-2011 gedaan en dat is een dag te laat. Dit is in strijd met de wet en de gemeente heeft dit
inmiddels mondeling toegegeven.
Bart Haans heeft maandag 24-1-2011 een gesprek met de bevoegde persoon bij de gemeente om
alsnog een deel van de kosten die wij gemaakt hebben vergoed te krijgen.
Het eisen van een nieuwe procedure met zeer waarschijnlijk dezelfde uitkomst heeft geen zin.
Daarnaast heeft de contactpersoon van de gemeente aan gegeven ook te gaan zoeken naar een
passende oplossing.
Het blijft echter onverlet dat we zeer binnenkort ons huidige clubhuis moeten verlaten.
Het idee om een buurthuis te gaan gebruiken wordt besproken. Deze worden echter tegen een
commerciële huurprijs aangeboden dus dat kunnen wij als club niet dragen. Dus zullen we meerdere
verenigingen moeten verenigen in een stichting maar daar komen vele praktische zaken bij kijken.
Gisterenavond is er daarom een gesprek geweest met de eigenaar van de City Bar aan de Bisschop
Zwijssenstraat.
De kroeg is 67 vierkante meter dus je mag er roken en er komt een publiek van allerlei pluimage.
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inmiddels overleg geweest met Speedy Gonzales en hun reden vernomen. De Tilburg Toerrit wordt
11/9 gehouden en gaat van Tilburg naar Etten Leur waar we gaan deelnemen aan de surpriserit van
Speedy Gonzales die eindigt in Tilburg. Beiden vragen we € 5,00 inschrijfgeld.
De opbrengsten worden samen gedeeld en dit is een eenmalige tegemoetkoming aan Speedy
Gonzales.

2. Het nieuwe clubhuis
Het traject van werving van het pand aan de Spoorlaan wordt beschreven.
Het pand aan de Spoorlaan gaat helaas niet door omdat de vergunning niet wordt afgegeven,
vanwege te weinig parkeerruimte en in het bestemmingsplan zou nog een bezwarende
omstandigheid zitten.
De gemeente heeft een brief verzonden dat men voor 7-1-2011 een beslissing zou nemen maar dat is
pas op 7-1-2011 gedaan en dat is een dag te laat. Dit is in strijd met de wet en de gemeente heeft dit
inmiddels mondeling toegegeven.
Bart Haans heeft maandag 24-1-2011 een gesprek met de bevoegde persoon bij de gemeente om
alsnog een deel van de kosten die wij gemaakt hebben vergoed te krijgen.
Het eisen van een nieuwe procedure met zeer waarschijnlijk dezelfde uitkomst heeft geen zin.
Daarnaast heeft de contactpersoon van de gemeente aan gegeven ook te gaan zoeken naar een
passende oplossing.
Het blijft echter onverlet dat we zeer binnenkort ons huidige clubhuis moeten verlaten.
Het idee om een buurthuis te gaan gebruiken wordt besproken. Deze worden echter tegen een
commerciële huurprijs aangeboden dus dat kunnen wij als club niet dragen. Dus zullen we meerdere
verenigingen moeten verenigen in een stichting maar daar komen vele praktische zaken bij kijken.
Gisterenavond is er daarom een gesprek geweest met de eigenaar van de City Bar aan de Bisschop
Zwijssenstraat.
De kroeg is 67 vierkante meter dus je mag er roken en er komt een publiek van allerlei pluimage.
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Rob van Poppel
Sjef Huggers
Toon Segers
Jan vd Sande
Jo Balemans
Paul Krol
Jos Monsieurs kan alleen op zaterdagavond
Jeanine Monsieurs samen met Rianne op vrijdagavond in het frietkot
Marc van den Heuvel
Henk Goossens
Jolanda
Joep Broers
Ad van Eijk
Jan van Strien
Ronald Verschuren
Bart van Hattem
Aal van Hattem
Gerda de Laat
Ad de Laat
10. Rondvraag
Jan vd Sande: wanneer gaat de City Bar als thuishonk fungeren? Zodra we hier weg moeten.
Johan van Turnhout: GPS avonden gaan die nog door? Hoe gaan we dit aanpakken, er is geen reactie
gekomen op het verzoek in het clubblad om input te leveren. Hou dus onze website in de gaten want
daar staat een link op naar TVGPS een site met daarover meer informatie; volgende winter beter.
Joep Broers: grootste kostenpost is het clubhuis en nu gaan we naar een kroeg waar we geen kosten
hebben, kan de contributie dan omlaag om de drempel te verlagen? Het bestuur heeft dit al
besproken maar de toekomst zal ons leren hoe we hiermee verder gaan.
Ronald de Koster: Stel dat we per 1-3 weg moeten hoe gaan we dit dan regelen? De eigenaar van ons
clubhuis heeft toegezegd om ons tijdig te informeren en dan gaan wij een planning maken.
11. Sluiting
Dank voor de grote opkomst
Nog een laatste woord van Sjef Huggers; bedankt voor het vertrouwen en veel plezier toegewenst aan
Jan van de Sande.
Met dank aan Diana Verschuren voor het notuleren van de vergadering
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DATUM

door:

nummer 2
Versie: 20-01-2011

Jan. 2011
Feb.
Mrt.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Aug.

Club

Naam treffen

Plaats

Informatie / locatie

8»9

Kleppenjagers

Heksenketeltreffen

Gemert (NL)

www.mcdekleppenjagers.nl

14»16
15»16
22»23

M.T.V.O.
Welsch Coast MCC
Heracles

Zijspantreffen
Wintercloggs
Wintertreffen

Oostende (B)
Breda (NL)
Retie (B)

www.mtvo.be
www.welshcoast.nl
www.heraclesmc.be

21»23

Mcc Ogri

Kickstart rally

Kemble (GB)

www.ogrimcc.org

Helaas is het pinda -

Treffen gecanceld
Elefantentreffen
DragonRally

Solla (D)
Snowdonia (GB)

www.bvdm.de
www.conwymotorcycleclub.co.uk

Ardennertreffen
Winterparty Mc Vors
Altes elefantentreffen
Motorfuif
Kieken treffe

Rahier-Stoumont (B)
lottum (NL)
Nurbergring (D)
Dessel (B)
Rijkevorsel (B)

www.campinglessalins.eu
mcvors@gmail.com
www.alteselefantentreffen.de
www.mcjoyriders.be
Meerblok 2310 Rijkevorsel volg bordjes WCB

26»27
5»6

BVDM
Conwy Motorcycle
Club
Camping les Salins
Mc vors
Das E-team
Mc Joyriders
Wrecking Crew
Belgium
Mile Hunters
Hustler

After Winter Party
Positivo wintertreffen

Ottersum (NL)
Venray (NL)

Gidy (0616614837)
www.hustlervenray.nl

12»13

ex-mus

1ste X-mus treffen

Vorstenbosch (NL)

Bordjes volgen vanaf A50 afslag 14 (uden)

19»20
2»3

MC fire Birds
Excaliber
Grastreffen

wintertreffen
Springparty
Grastreffen

Arendonk (B)
Valkenswaard (NL)
Keldonk (NL)

www.firebirdsmc.be
www.mccexcalibur.nl

8»10
16»17
22»25

Mc Vors
Flying Aardvarks
Welsh-Coast

Treffen
Flying Aardvarks party
Easterparty

Lottum (NL)
Heeswijk-Dinther (NL)
Olpen (D)

mcvors@gmail.com
www.flying-aardvarks.nl
www.welsh-coast-mcc.de

15»17

Mtc ’t Motorrijerke

Kruikentreffen

Tilburg (NL)

www.motorrijerke.nl

30»1

Mc Roadrockers
Zooitje Ongeregeld

Oosterhout (NL)
Oeffelt (NL)

www.roadrockers.ecvps.info

6»8

Rainbowriders

Voorjaarsparty
Verkustreffen (return of the
Pigs)
Rainbowtreffen

Gemert (NL)

mcrainbowriders@hotmail.com

Black-Roses

Motorradtreffen

Silberhausen 37351 (D)

www.black-roses-dingelsteadt.de

20»22
28»29

Drifters
Zoef

Drifter-treffen
Zoeftreffen

Grevenbicht (NL)
Langenboom (NL)

www.drifters.nl
www.zoeflangenboom.nl

2»5
3»5
3»5
3»5
3»4
18»19

De Sietekaristen
Mzc Berlaar
Mc Heracles
Mc de Gasschoeve
Bikertreff
Butzz boys

Zijspanweekend
Diamanttreffen
zomertreffen
Kleppertreffen
MfV WESTAU
Buttztreffen

Brugge/Sint Michiels (B)
Berlaar (B)
Retie (B)
Hardenberg (NL)
Seelbach ad Lahn (D)
Uden (NL)

www.sietekaristen.be
www.mzcberlaar.be
www.heraclesmc.be
www.gasschoeve.nl
www.westau.eu
butzz@planet.nl tel. 06-51 03 16 46

17»19

M.G.C.N.

Int. Moto Guzzi treffen

Vortum Mullem (NL)

www.mgcn.nl

25»26

Rataplan
Struukenfest

Dutch Hardley Rideables
2008
struukenduukers

Ijsselstijn (NL)
Zeewolde (NL)

www.rataplan-ratbikeclub.nl
www.struukenduukers.com

1»3
1»3

Mc Roving spirit
Mc Roadrunner

Spirtitt’n treffen
Vloottreffen

Slagharen (NL)
Den Helder (NL)

www.rovingspirit.nl
www.mc-roadrunner.nl

8»10

Mc Hoeselt

Demervalleitreffen

Hoeselt (B)

www.mchoeselt.be

14»17

Moto Clube Faro

Faro (por)

www.motoclubefaro.pt

15»17

Hill Climbers
Whiskey Drivers

Bikes&Music 2006

Ubachsberg (NL)
Opoeteren (B)

www.hillclimbers.nl
www.whiskydrivers.be

23»25

De Vetfrakken

Batsquaddertreffen

Ranst (B)

www.vetfrakken.be

19»21

MVC LEO

5»7

Wild thing
Arctic Rally
M.G.C.B.

28»30
4»6
4»6
5»6
18»20
19»20
26»27

12»14

www.mvcweps.nl

www.mvcleo.nl

Arctic Rally
Int. Moto Guzzie treffen

Weywertz (B)
Ballangen, Nordland (N)
Lommel (B)

www.wildthing.be
www.bike.no/calendar/?m=8&y=2010
www.motoguzzi.be

Welsh Coast M.C.C.

Int. Clog’s

Breda (NL)

www.welshcoast.nl

Mc Joyriders

Joyriderstreffen

Dessel(B)

www.mcjoyriders.be
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Mc Joure

Kleintje Schuurtreffen

Snikzwaag (NL)

Leeuwarderweg 18

Ogri Rally

26»28

Mcc Ogri
Mc Mercurius
Mc Phantoms
Euro-Gespann-Treffen

www.ogrimcc.org
Manege witte Geit
www.mcphantoms.be
www.motorrad-gespanne.de

27»28

Waldpyketreffen

Kemble (GB)
Odiliapeel (NL)
Sint-Pieters-leeuw (B)
Hatzfeld-Reddighausen
(N.hessen). (DE)
Zwaagwesteinde (NL)

2»4

Mc Hoogeveen
Mc Roadrockers

Hoogeveen (NL)
Oosterhout (NL)

www.motorclubhoogeveen.nl
www.roadrockers.ecvps.info

2»4
2»4
9»11
9»11
16»18

Mc Vlotterbak
The Owls
Mc Hustler
Mc Team 74
Mvc Weps

Blubber
internatinale motortreffen
Hustler
Team-treffen
Wepse treffe

Steenwijk (NL)
Essen-Horendonk (B)
Venray (NL)
Tornesch (D)
Echt (NL)

www.vlotterbak.nl
www.owls-northbelgium.be
www.hustlervenray.nl
mcteam74@freenet.de
www.mvcweps.nl

Little Creek
Excaliber
Mzc Berlaar

LC treffen
Excaliber Treffen
Zijspantreffen

Utscheid (D)
Valkenswaard (NL)
Berlaar (B)

www.motorcamping-littlecreek.de

17»18
23»25

Motorclub Zoetermeer

30ste Int. Sweet Lake City

Zoetermeer

www.motorclubzoetermeer.nl

Mc Firebirds

Kots en zuup treffe

Arendonk (B)

www.firebirdsmc.be

Long Coats

Long Coats treffen

Gasselternijveenschemond (NL)

www.motorschuur.info

30»2

Mc Kleppenjagers

Kleppentreffen

Gemert (NL)

www.mcdekleppenjagers.nl

9»11

Mtc Holland
Nmc Neede
Mc ’t Murke

vlearmoestreffen
Baksteentreffen

Hilversum (NL)
Neede (NL)
Grubbenvorst (NL)

www.mtcholland.nl
www.needsemotorclub.nl
www.mc-murke.nl

26»28
27»28

Zennevalleimeeting
motorrad-gespanne.de
De Walden & Mc
Veenwouden
Trommelslagertreffen

www.waldpyktreffen.nl

Sep.

www.mccexcalibur.nl
www.mzcberlaar.be

Okt
Nov.
Dec.

Roadrockers

Herfstparty

Ooosterhout (NL)

Statendamweg 125

12»13

BJGSR

Ratbikerally

Grubbenvorst (NL)

www.ratbikerally.tk

2»4

M.T.V.O.

Sinterklaastreffen

Oostende (B)

www.mtvo.be

10»11

Léké en Piet

Boeremoes

Odiliapeel (NL)

www.motorspuiterij.nl

16»18

Meetjesland M.C.

Kersttreffen

Eeklo (B)

0032-93770698

Deze kalender is gemaakt door treffenkalender@hotmail.com Wijzigingen en typfouten zijn dus niet geheel uit te sluiten. Reacties graag naar de maker. Alleen voor persoonlijk gebruik dus geen publicaties op
het net zonder overleg met desbetreffende clubs of maker.
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