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2011

zondag 13 maart: Voorjaarsrit. Vertrek bij café de Kauw Besterdring
zondag 27 maart toerhuldiging in Biddinghuizen
weekend 15 t/m 17 april: Kruikentreffen.
weekend 23 t/m 25 april Paasweekend: Beneluxtoer MC´72
woensdagen 1+8+15+22 juni: Zomeravondritjes
weekend 2 t/m 5 juni: Hemelvaartweekend. Troyes, Frankrijk?
weekend 11 t/m 13 juni: Pinkerweekend. Hotelweekend (waar ???????????????)
zondag 11 september: Tilburg Toerrit

INFO:

www.motorrijerke.nl
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Martien Peeters
Sjef Broers
Cees Janssens
Leon Priems
Bart Haans
Sjef Weijters
Ad Hooyen
Peter Remmers
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10-3
12-3
13-3
14-3
15-3
15-3
16-3
31-3

Namens alle leden:
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SLUITING CLUBHU
BHUIS EN NIEUW ONDERKO
KOMEN
Jongens en meisjes, wat was het
et ee
een mooi feest op vrijdag 18 februari jl. toen
n we afscheid
namen van ons vertrouwde clubhu
bhuis aan de Piushaven. Een honk waar we met
et zijn
z allen zo´n
25 jaar lang mooie tijden hebben
en b
beleefd en lief en leed met elkaar hebben gede
gedeeld.
Het was een avond om nooit te ver
vergeten. De Dinky Boyz speelden de sterren van de hemel.
Zeker toen ze hulp kregen van een gezelschap van blazers! Ook kwamen nogg een paar
zangers geheel belangeloos onss ee
een hart onder de riem steken.
Inmiddels hebben we een uitverko
rkoop gehad van spulletjes die weg konden en
n zie
ziet het
clubhuis er van binnen en kaal uit. Doet een beetje veel zeer!

Maar, ondanks het mislukken van
an o
ons nieuwe clubhuis aan de Spoorlaan en het afbranden
van de City Bar laten we onze leden
eden niet in de kou staan!
Het bestuur heeft een gewillig oor gevonden bij de Kastelein van café de Kauw
w aaan de
Besterdring 109. Vanaf vrijdag 18 maart
m
as. is dit café onze stek voor onze cluba
ubavonden op
vrijdagavond. We zullen dan zien
en o
of dit onderkomen jullie bevalt.
In ieder geval in Café de Kauw ons vertrek- en eindpunt van onze Voorjaarsrit
it op zondag 13
maart as. (zie elders in het clubblad
blad voor de bijzonderheden.)

Dus:
Vanaf vrijd
rijdag 18 maart clubavond in:

MC’tMotorrijerke 2011

Pagina 8

Jaargang 23

maart

nummer 3

Editie: 31 januari 2011

OPEN DAG 3 april 2011
We zijn met Trikes en Bikes
s verhuisd
ve
naar een nieuwe
locatie. Ook hier willen we je graag
g
ontmoeten en het
nieuwe seizoen inluiden. Daar
aarom nodig ik je persoonlijk uit
om naar onze OPEN DAG te komen
k
op zondag 3 april
2011.Tip: noteer het directt in je agenda!
Onder het genot van een hapj
apje en drankje kun je onze
voertuigen bewonderen en natuurlijk
na
alles vragen over onze
waanzinnig leuke uitjes en arrangementen
arr
met trikes en
tuktuk's.
We hebben live muziek en diverse
div
leuke marktkramen.
Ook de kinderen worden niet
iet vergeten
v
en zullen zich niet vervelen deze
e dag!
da
Je bent welkom (met partner
er en/of
e
gezin) vanaf 10.00 uur.
Helemaal fris met "Fris in jje hoofd!" in Eindhoven
Op 17 maart 2011 vindt bij Seats2Meet
Se
Strijp-S het 'Fris in je
hoofd!' event plaats.
Tijdens dit event kun je 2 workshops
wor
kiezen uit 15
verschillende workshops, je
e laten
la
inspireren, genieten van
heerlijke hapjes en drankjes
es en
e leuke mensen ontmoeten!
Trikes & Bikes is erbij met 3 tuktuk's
t
om de gasten naar de
locatie te vervoeren en onder
der de gasten wordt zelfs een
tuktuk-uitje verloot. Jij komt
mt toch
t
ook?
Ga naar www.frisinjehoofd.nl
.nl om je direct in te schrijven!
Een nieuwe website voor
or T
Trikes & Bikes
Op dit moment wordt er hard
ard gewerkt aan onze nieuwe website.
Heb je in de tussentijd vragen
gen over onze arrangementen met trikes of tuktuk's,
tuk
bel of mail ons!En volg mijj natuurlijk
na
op twitter, linkedin of facebook!
Trikes & Bikes - www.trikesen
senbikes.nl - info@trikesenbikes.nl +31 (0)13
13 - 528 27
17
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MOTORCLUB

CONTACT
DORDRECHT

ORGANISEERT ZONDAG 6 MAART 2011
HAAR

E

33 VOORJAARSRIT

START IN ONS CLUBGEBOUW ,
Grote kerksplein 1/c te Dordrecht/
Te bereiken door vanaf de invalswegen afslag Centrum te volgen
Daarna richting Grote Kerk aanhouden en na de Grote Kerk direct rechtsaf .
Ons clubgebouw bevindt zich na 100 meter aan linkse kant.

Inschrijving / start : van 09.00 – 13.00 uur.
Inschrijfgeld: 5,00 euro.
Lengte : 120 /175 km.
Omgeving: Voorne Putten – Hoekse Waard
Duidelijke beschrijving van de route ,
GPS route ook via voorinschrijving via gps@mccontactdordrecht.nl
Koffie en thee bij inschrijving gratis
Diverse prijzen te winnen w.o. de grootste club en verstkomende
inschrijving
10 punten voor de LOOT toercompetitie.

Meer info: voor 6 maart : 078-6101174 /06-11221966
Op 6 maart : 078 -6133538
MC’tMotorrijerke 2011
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UITNODIGING

MC ’t MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

Zondag 13 maart

De Voorjaarsrit
Deelname : € 5,-- per persoon
Duo-passagiers rijden gratis mee
Deelname voor leden van M.C. ´t Motorrijerke is gratis
Inschrijven vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur
Lengte rit ± 200 km.
Vertrek:
LET OP NIEUWE STARTLOCATIE:
Café De Kauw
Besterdring 109, 5014 HJ Tilburg
De route is ook op GPS (voor Garmin) verkrijgbaar, echter niet bij de
start. Info: dre.vanspaendonk@home.nl De leden van M.C. ´t
Motorrijerke krijgen de GPS route via e-mail toegestuurd.
www.motorrijerke.nl
MC’tMotorrijerke 2011
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26 februari 2011
11

KKNMV Toerhuldiging / Sei
Seizoensopener
Zondag 27 maart wordt de KNMV
V Toerhuldiging over het jaar 2010 gehouden in de zalen
van Dorhout Mees, Standgaperwe
eg 30 in Biddinghuizen. We hebben gekozen vo
voor de datum
27 maart zodat de weersomstand
ndigheden geen spelbreker hoeven te zijn om o
op de motor
naar Biddinghuizen te komen. De Toerhuldiging is niet alleen een bijeenkomst
st voor de
leden van de drie hoogst geëindig
digde clubs in de KNMV Clubtoercompetitie maa
aar ook voor
iedereen die motor rijdt, wel off ggeen KNMV lid.
Informatiemarkt
Het evenement bestaat uit twee
e delen. Het ochtenddeel bestaat uit het (vrijb
ijblijvend)
rijden van een toertocht uit diver
verse plaatsen in het land naar Biddinghuizen.. D
De KNMV
Toercommissarissen hebben perr d
district hiervoor een route gemaakt. Vanaf 11
11.00 uur staan
de deuren van de Dorhout Meess in Biddinghuizen open en is er ontvangst mett kkoffie en een
plak krentenmik en kan de inform
rmatiemarkt bezocht worden. Hier worden ond
nder andere
vragen over het gebruik van de G
Garmin navigatiesystemen zoveel mogelijk bea
eantwoordt
door twee ervaren toerders, word
ordt een demonstratie gegeven worden over he
het “zetten van
een plug in een motorband” om zzo rijdend thuis of bij de dealer te kunnen ko
komen om een
nieuwe band te laten monteren,, iinformatie over de KNMV gegeven worden.
Huldiging
De officiële Toerhuldiging vindtt ‘s middags vanaf 14.00 uur plaats. Hier worde
den de drie
hoogst geëindigde clubs in de KNM
NMV Clubtoercompetitie 2010 gehuldigd, de KN
KNMV
Toerridders krijgen hun certificaa
aat en de internationale FIM Meritum houders
rs e
en CoMeritumhouders ontvangen hierr h
hun certificaat voor tenminste vijf maal deeln
elnemen aan de
FIM Rally. Daarnaast zal de beken
ende tombolaverloting plaatsvinden.
de!
Tot zondag 27 maart aanstaande!

Vanuit Noord Braban
bant zijn er 2 toerritten
georganiseerd richti
hting Biddinghuizen: een van
anaf
Boxmeer en een van
vanaf Enspijk. Uiteraard gaat
at
M.C. ´t Motorrijerke
rke ook naar de toerhuldiging
ing. Wij
krijgen de routes nog
no doorgestuurd van de KN
KNMV en
we zullen die jullie
ie dan doorsturen of ze zijn
jn af te
halen op onze cluba
bavond.
De gezamenlijke vertrektijd
ve
en plaats krijgen
n jullie
nog door!
MC’tMotorrijerke 2011
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Positoos nu ook in Tilburg
Sparen bij meer dan 150 bedrijven om de hoek voor u en VOOR
M.C.´t MOTORRIJERKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Zie ook vorig clubblad)
Oisterwijk/Tilburg – Het door oud-Willem II-voetballer Robert Hoofs gelanceerde spaarprogramma Positoos
breidde zich in november uit naar de gemeente Tilburg. “Omdat het in Oisterwijk een enorm succes is
gebleken”, aldus Robert Hoofs. Consumenten sparen honderden euro’s per jaar voor zichzelf voor hun
vereniging of Villa Pardoes. In Tilburg gaan meer dan 150 ondernemers deelnemen. Waaronder; Karwei,
Etenstijd, de Harense Smid, Café Anvers, Café Bolle, Café Stoffel, 3 Plus Supermarkten, Euroscoop, Wilkin
Sports, Spijkers Fietsen. Voor meer informatie www.positoos.nl.
Zaterdag 13 november werd door meer dan 130 ondernemers uit de gemeente Tilburg het startschot gegeven
voor het Positoos spaarprogramma. De ondernemers willen het winkelend publiek in de gemeente Tilburg
houden en willen daar graag voordeel voor de consument tegenover stellen. Tevens past het spaarconcept bij
de maatschappelijke betrokkenheid die de aangesloten ondernemers nastreven. Immers een gedeelte van de
korting gaat naar lokale verenigingen of Villa Pardoes.
In Oisterwijk draait het spaarsysteem sinds mei 2009. Eind juli werd ‘het succes’ vertaald met de uitreiking van
een cheque van 7250 euro aan Villa Pardoes-directeur Peter Persoon.
Dat geld is bijeengebracht door de Oisterwijkers via het Positoos-systeem. In totaal spaarden meer dan 3100
pashouders in een jaar zo’n 20.000 euro voor verenigingen. Geld dat behalve voor Villa Pardoes naar door hen
zelf gekozen lokale verenigingen/clubs en organisaties ging. Bij het door Hoofs opgezette systeem zijn in
Oisterwijk zo’n zestig ondernemers aangesloten. Dit zijn allemaal ondernemers die de sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.
Wat is Positoos?
Met Positoos spaart u snel en eenvoudig honderden euro’s per jaar bij de aangesloten ondernemers in uw
eigen buurt. U spaart niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw eigen club of Villa Pardoes. Van iedere 10
Positoos die u spaart, gaan er 4 Positoos naar de vereniging of club van uw keuze. Als u niet voor een
vereniging kiest, dan schenkt u deze 4 Positoos aan Villa Pardoes. De waarde van een Posito is een eurocent.
Hoe werkt het?
Als Positoos-spaarder ontvangt u een persoonlijke spaarpas met chip. Geef
bij iedere aankoop uw pas af en de korting wordt in de vorm van Positoos
automatisch bijgeschreven. Ook kunt u gebruik maken van speciale acties
en aanbiedingen. Bij alle bedrijven die deelnemen, kunnen de klanten ook
met gespaarde Positoos betalen. In Tilburg zijn vanaf eind oktober pasjes te
koop via www.positoos.nl. De aanschafkosten van de pas zijn vijf euro en
vijfennegentig cent.
De aangesloten ondernemers zullen te herkennen zijn aan een raam of
deursticker met het logo van Positoos en staan binnenkort op
www.positoos.nl
“De pasjes zijn stadsgebonden” zegt Hoofs. “Als je een pasje voor de
gemeente Tilburg hebt, kun je alleen in de gemeente Tilburg kopen en
sparen. We hebben als doel de lokale economie te bevorderen en de clubkas van de verenigingen te spekken.
Immers verenigingen en clubs zullen hun leden activeren om aankopen te doen bij de aangesloten
ondernemers”. Op deze manier verbindt Positoos op een unieke manier inwoners, verenigingen en de
ondernemers.
U kunt een pas aanvragen via www.positoos.nl. Ook is hij te verkrijgen bij deelnemende bedrijven.
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CONTRIBUTIE 2011

Voor degenen die hun contributie voor 2011
nog niet hebben betaald volgt hier de laatste
waarschuwing:
We vragen je de contributie ad € 70,-- uiterlijk
15 maart as. over te maken op banknummer
2141404 t.n.v. M.C. ´t Motorrijerke.
Hebben we na 15 maart je contributie nog niet
ontvangen dan zijn we genoodzaakt je te
verwijderen van de ledenlijst!
Dus, indien je het nog niet hebt gedaan:
Maakt snel je contributie
over!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het bestuur
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Mensen, allemaal op woensdag 2 maart as.
allemaal stemmen op Trots op Nederland!!
(niet dus!!!!! Zie onder uit het wijkkrantje van de
Armhoefse akkers)

MC’Motorrijerke 2011
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Van de website van Trots op Nederland en de reacties
hierop:
24 nov 2010 | vragen motorclub

Motorclub Het Motorrijerke is momenteel gevestigd aan de Piushaven in Tilburg. Wegens
herontwikkeling van dit gebied zijn zij genoodzaakt nieuwe huisvesting te zoeken. Wij zijn op
de hoogte gebracht dat deze motorclub voornemens is zich te gaan huisvesten in het
leegstaande pand aan de Spoorlaan 24-26.
Dit pand ligt in een rustige woonbuurt met veel jonge gezinnen en senioren. In deze buurt is
in het recente verleden onder andere door de gemeente geïnvesteerd in een leefbaardere wijk.
Huisvesting van een motorclub in deze omgeving brengt meer geluids-, parkeer- en
verkeersoverlast met zich mee. Een ongewenste situatie dat voor Trots op Nederland
onacceptabel is. Daar de zorgvuldig opgebouwde leefbaarheid teniet gedaan zal worden.
Het zou voor buurtbewoners en de motorclub beter zijn als de motorclub een uitstekend
bereikbaar pand zou vinden aan de rand van de stad. Bijvoorbeeld op een industrieterrein.
Bovenstaande leidt voor de Trots op Nederland-fractie tot het stellen van de volgende
vragen:ぉ
1. Is het college inmiddels op de hoogte van bovenstaande situatie?
2. Kunt u aangeven welke bestemming er rust op het pand aan de Spoorlaan 24-26? Laat deze
bestemming in de mening van het college de huisvesting van een motorclub in dit pand toe?
3. De motorclub beschikt momenteel over een clubhuis met volledige horecavergunning.
Voor voortzetting van de huidige activiteiten is ook een horecavergunning voor de nieuwe
locatie nodig. Is een dergelijke vergunning verleend voor het pand aan de Spoorlaan 24-26?
Zo nee, ligt het volgens het college in de lijn der verwachtingen dat een dergelijke vergunning
door de motorclub te verkrijgen is voor het pand aan de Spoorlaan?
4. Deelt het college de mening dat een motorclub in een woonwijk hoogst onwenselijk is? Zo
ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om huisvesting in een woonwijk te
voorkomen? Zo nee, welke argumenten heeft u hiervoor?
5. Indien het college onze visie niet deelt en de huisvesting doorgang zal vinden, welke
maatregelen gaat het college nemen om mogelijke geluids-, parkeer- en verkeersoverlast
tegen te gaan?
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6. Is het college bereidt om samen met motorclub het Motorrijerke dat op zoek is naar nieuwe
huisvesting te zoeken naar een goed bereikbaar pand dat niet in een woonwijk ligt? Zo ja, op
welke termijn gaat u hier actie voor ondernemen? Zo nee, waarom niet?
Geplaatst op 28-11-2010 16:37, door hcmm mol
Kortzichtigheid! Onbegrijpelijk dat er nog steeds wordt gedacht dat motorrijders
herrie maken en lawaai veroorzaken. Een club als het Motorrijerke is een hobbyclub.
Het zijn geen Nomads die op ronkende Harley's die voorbij pruttelen. Het idee komt
voort uit onwetendheid. Deze mensen komen ook lopend en met de fiets naar een
honk, om gezellig samen te kunnen zijn en een passie te met elkaar te delen. Auto's
veroorzaken meer overlast.
Geplaatst op 06-12-2010 19:57, door tiny van pinxteren
Geachte lezer,
Allereerst wil ik alvast zeggen dat de Nederlandse taal sinds 28 jaren in Canada te
leven niet meer zo perfect is als voorheen, en ik vraag daarover begrip.
Als oud lid van de motorclub het Motorrijerke, van 1975 tot 1982, en nog steeds in
contact met de club kan ik alleen maar zeggen dat de "oude" negatieve gedachte van
een motorclub absoluut niet van toepassing is voor deze club. In 1975 als nu stond de
goede verhouding met onze buren van het clubhuis op de eerste rang.
Gelukkig had ik een opening in mijn verblijf in Nederland, 17 Nov tot 30 Nov 2010,
om nog eens een bezoekje te brengen aan het huidige clubhuis. Er waren ongeveer 50
personen in het clubhuis van wie bijna iedereen te voet, met de auto of met de fiets
waren en bijna niemand met de motor. Natuurluk is dit niet de tijd van het jaar waar de
meeste motorrijders hun motor gebruiken, mar dit was het zelfde als in 1982.
De leden van deze motorclub zijn in hun dagelijkse leven het zelfde als de doorsnee
Tilburger. Ze hebben kinderen, familie, en banen net als iedereen met de uitzondering
dat ze motors als hun hobby zien. Ze dealen niet in drugs, drinken niet meer als ieder
ander en zijn niet bezig met de seks industrie. Dit zijn gewone mensen die motor
rijden en niet te vergelijken met the Hells Angels.
Om de buurt bewoners in de nieuwe locatie gerust te stellen zou ik voorstellen om een
open avond te organiseren waar buurt bewoners en motorclub kunnen samen komen
en mekaar leren kennen.
Om als fractie van de Trots op Nederland gelijk zichzelf negatief op te stellen zonder
zich eerst goed op de hoogte te stellen of wat de motorclub doet en heeft gedaan,
inclusief klachten van de buurt bewonen van de eerdere club huis locaties, vind ik erg
eenzijdig. Het is niet te laat en je kunt zich alsnog volledig laten inlichten over deze
motorclub, en dan terug te gaan naar de nieuwe buurt bewoners met de informatie
verworven tijdens jullie onderzoek.
De groeten,
Tiny van Pinxteren,
Strathroy,
Canada
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Beste Motorliefhebber,
Het weer is nog niet veel soeps en erg somber maar de vooruitzichten zijn
geweldig.
Er is dit jaar weer een TULLEPETAONE-rit georganiseerd door de BMW motorclub
Roosendaal.
Zondag 3 april a.s. kunt u weer genieten van het mooie landschap van Brabant
en een klein stukje België.
Het is vroeg in ’t jaar maar in voorgaande jaren was het op ’n enkele keer na
fantastisch motorweer.
De rit is voor alle motorrijders, ongeacht merk of type.
Start en finish is zoals altijd bij “Huis ten Halve”, Kruisstraat 60 te ROOSENDAAL
(GPS N51 30.600 E4 27.848)
Als je geen verkeerde afslagen neemt is de afstand tussen start en finish 180
km.
Bent u lid van een motorclub zet de rit dan op de agenda.
Uiteraard staat hij ook weer op de LOOT kalender. (10 punten)
Wij hebben er geen bezwaar tegen als u deze mail naar zoveel mogelijk
motorrijders door stuurt.
Sterker nog, we stellen het zeer op prijs. Ook zouden wij het op fijn vinden als u
de bijgevoegde
flyer her en der in uw omgeving op hangt zodat anderen er ook kennis van
kunnen nemen.
Alvast bedankt.
Na inschrijven ontvangt u de route op papier, maar er is ook een GPS versie
beschikbaar.
Deze is echter alleen voor GARMIN/mapsource. (dus zelf omzetten naar TOMTOM
versie)
De GPS route is te verkrijgen door een e-mail te sturen naar BMW-tc@xs4all.nl
met vermelding
van uw naam adres en telefoonnummer.
Een paar dagen voor de bewuste rit zal ik dan de GPS versie via e-mail aan u
toesturen.
We gaan hierbij uit van uw eerlijkheid zodat u zich gewoon inschrijft.
Bent u een motorrijder met een BMW kijk dan ook op onze site en meld je aan.
www.BMWclubROOSENDAAL.nl

(G)route van Bert
Tourcoördinator BMW motorclub Roosendaal
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UIT L.O.O.T. INFOWIJZER maart 2011:
MOTOR IN HET VIZIER
Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) brengt de noodzaak van een goede voorbereiding
voor het nieuwe motorseizoen nadrukkelijk onder de aandacht. Zichtbaarheid, rijvaardigheid en
een goede technische staat van de motor moeten daarbij hoog in het vaandel staan. Het aantal
verkeersdoden onder motorrijders is de laatste drie jaar licht gestegen. Een goede
voorbereiding, die gepaard kan gaan met een motortraining bij de diverse instanties en
rijscholen, is een vereiste voor een veilig en lang motorseizoen.
Enquête
De Verkeerspolitie van het KLPD is ook benieuwd naar de ervaringen van motorrijders. Zij vraagt in
een enquête onder motorrijdend Nederland wat hun ergernissen zijn in het verkeer. De uitslag van
deze enquête gebruikt de Verkeerspolitie voor het formuleren van adviezen voor zowel de motorrijder
als de automobilist ter verbetering van de verkeersveiligheid. Veertig motorrijders, die de enquête
volledig invullen, komen in aanmerking voor een training door politie motorinstructeurs van het KLPD.
De enquête is te vinden op: www.politie.nl/klpd/enquete
Motortraining
Het idee om motortrainingen onder de aandacht te brengen van deze doelgroep is ontstaan naar
aanleiding van Oostenrijkse en Britse projecten. Politiekorpsen uit deze landen zagen ook het aantal
dodelijke ongevallen onder motorrijders stijgen en organiseerden rijvaardigheidstrainingen voor deze
doelgroep. De Verkeerspolitie van het KLPD vestigt met deze actie de aandacht op het nieuwe
motorseizoen om zowel de motorrijder als de automobilist bewust maken dat deze periode er weer
aankomt.
Zien en gezien worden
Rond de maand april is de ‘winterstop’ ten einde en verschijnen er weer meer motorrijders op de weg.
Motorrijders zijn relatief kwetsbaar en lopen daarom vaak letsel op wanneer zij betrokken zijn bij een
verkeersongeval. Zien en gezien worden is hierbij van levensbelang.
Stoer imago
Onder motorrijders vallen – naast slachtoffers door ongeval met ander gemotoriseerd verkeer – ook
veel slachtoffers als gevolg van eenzijdige ongevallen. Het aantal verkeersdoden is de laatste drie jaar
licht toegenomen en het aantal ernstige verkeersgewonden onder deze groep toegenomen. Van 2006
tot 2009 is het aantal dodelijk slachtoffers opgelopen van 59 tot 70, dat is meer dan 10% van het
totale aantal dodelijke verkeersslachtoffers, terwijl motorrijders daar niet meer dan 10% van uitmaken.
Motorrijders mogen dan een stoer imago hebben, ze zijn wel zwakke verkeersdeelnemers. Ze raken
vaak bij ongevallen betrokken omdat automobilisten hen niet zien en zijn dan van externe
omstandigheden afhankelijk hoe ze het er van afbrengen.
Kleding
Een goede voorbereiding voordat de motor van stal wordt gehaald na deze ‘winterstop’ is een
vereiste. Motorrijders die de eerste voorjaarsrit maken, doen er goed aan hun motor eerst rijklaar te
(laten) maken, een rijvaardigheidstraining te volgen en goede, zichtbare en beschermende kleding
aan te trekken.
Rijvaardigheidstraining
De veertig motorrijders die uiteindelijk in aanmerking komen voor een rijvaardigheidstraining door
politie motorinstructeurs verbeteren eind maart/begin april hun (rij)vaardigheden op een afgesloten
terrein.
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Mee veul leut en gelal naor onze derde stal!
PROGRAMMA CARNAVAL 2011
Residentie: Café D´n Beitel, Willem II Stadion
VRIJDAG 4 MAART aanvang 20:00 uur:
Bezichtigen Nieuwe Stal m.m.v. onder andere:
C.V. De Steunzolen, De Buntstekers en de AA Band
ZATERDAGMIDDAG 5 MAART aanvang 13:30 uur:
Kindercarnaval
ZATERDAGAVOND 5 MAART AANVANG 20:00 uur:
Ophalen en entree Opper met Raad
m.m.v.: Meejmaote, Sgeil Muize, ´t Zooi(??), de Opscheppers, Dur
Toeval en Last But not Least komt de Stadsprins met zijn gevolg
ons bezoeken.
OP ZONDAGMIDDAG GAAN DE NAAR D´N OPSTOET
tip: De Raad en d´n Opper staan bij Julianastaete (tussen d´n
Heuvel en het Piusplein) bij de wagen van de Vattebieren. Na d´n
Opstoet brengen we nog een bezoekje bij de Vattebieren.
ZONDAGAVOND 6 MAART AANVANG 20:00 UUR:
Verkleedavond m.m.v. Op de Bonnefooi(?) en de Narretjes
MAANDAG 7 MAART gaan we dweilen (aanvang 12:30 uur) naar o.a.
de Narretjes, de Bierbuiken, de Bierschaope, de Lijntrekkers en de
Kerkuilen.
Maandagavond verwachten wij weer diverse verenigingen en
kapellen in onze Residentie. (aanvang 20:00 uur)
DINSDAG 8 MAART AANVANG 12:30 UUR:
Ontvangstmiddag met o.a. de Paotergaopers, 3X Raoje, de
Bierschaope, De Dukers, de Bierbuiken, de Lijntrekkers, de
Kerkuilen(?), de Blaokpappers Band en de Auw Meute.
´S AVONDS AANVANG 20:00 UUR:
laatste avond met o.a. WIJ en de ontmanteling van d´n Opper en de
Raad.
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UITNODIGING/ INVITATION/ EINLADUNG

29E Kruikentreffen

15 t/m 17 april 2011
LOCATION
De logt 9a
5062 TK Oisterwijk
Camping Annemarie Hoeve
How to get there !!
KOMENDE VAN ALLE RICHTINGEN:
1. vanaf Autobaan A 58 (Tilburg-Eindhoven) neem afrit 9 “Moergestel-Oisterwijk”
2. rotonde Links (“Oisterwijk”)
3. volgende rotonde rechts het dorp in
4. weg blijven volgen, na 5,8 km. bij rotonde links
5. eerste weg rechts
6. na 1,2 km. ingang “Kruikentreffen”
COMING FROM ALL DIRECTIONS:
1. from A58 (Tilburg-Eindhoven) take exit nr. 9 “Moergestel-Oisterwijk”
2. at roundabout left (“Oisterwijk”)
3. at next roundabout right into village
4. keep following road, after 5,8 km. at roundabout go left
5. first road right
6. After 1,2 km entrance “Kruikentreffen”

Auto’s zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.!!!!!!!! Er is ook GEEN
parkeergelegenheid voor auto’s in de omgeving!!!!!!!! DUS KOM MET DE MOTOR
ZOALS HET BIJ EEN TREFFEN HOORT!!!!!!
Cars are not allowed on the terrain and there are NO facilities in the neighourhood of
the terrain to park cars!!!!!!!!!!!!!!! SO COME BY MOTORCYCLE AS EVERYONE
SHOULD WHO GOES TO A RALLY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In de feestzaal s.v.p. geen eigen meegebrachte drank nuttigen, dat doe je voor
je tent!!!!
In the cantina you don´t drink stuff you bought in the supermarket!
Wij werken strikt op persoonlijke uitnodiging of uitgenodigde club.

www.motorrijerke.nl
MC’tMotorrijerke 2011

Pagina 21

Jaargang 23

maart

nummer 3

toerkalender maart
Maart
13
Klappertandrit, Hellendoorn, ± 160 en ± 250 km. Start 9.00-12.00 uur, Clubhuis 't
Mollenhol, Imminkservestraat 4, 7447 AZ HELLENDOORN. Inschr. € 6,- . Beschrijving route:
GPS EN MC. Informatie: MC Nijverdal-Hellendoorn, Bennie Kappert, 0548-656432,
benniekappert@home.nl , www.mcnh.nl ,
13
Voorjaarsrit, Tilburg, 200 km. Start 9.00-11.30 uur, Cafe de Kauw, Besterdring 109,
5014 HJ TILBURG. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: MC 't
Motorrijerke, Dre van Spaendonk, 06-30412105, dre.vanspaendonk@home.nl ,
www.motorrijerke.nl ,
20
Lenterit, Hengelo (Gld), ± 225 km. Start 9.30-12.00 uur, Hamove-molen,
Varsselseweg 34, 7255 NR HENGELO GLD. Inschr. € 5,- incl. concumptie . Beschrijving
route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: HAMOVE, Paul Bunkers, 06-45456331,
hamove.touring@planet.nl , www.hamove.nl ,
20
Good Will Tour, Vorstenbosch, 200 km. Start 9.00-11.00 uur, Bar de Ketel,
Kerkstraat 13, 5476 KA VORSTENBOSCH. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: GPS.
Informatie: MC de Ketel, Ellis van Geffen, 06-55344565, apple-ellis@home.nl ,
www.mcdeketel.nl ,
27
31e Pokerrit, Leiden, ± 200 km. Start 9.30-11.00 uur, MC Randstad, Hoge Morsweg
199, 2332 RX LEIDEN. Inschr. € 5,- excl. her. . Beschrijving route: MC. Informatie: MC
Randstad, Ellen van Bladel 071-4076415 of, 06-51021747, ellen600@casema.nl ,
www.mcrandstad.nl ,
27
Stampot Wortelrit, Raalte, ± 200 km. Start 9.00-11.30 uur, Bar Brasserie
Zwakenberg, Schoolstraat 11, 8102 EL RAALTE. Inschr. € 6,-. Na afloop tegen bijbetaling
stampot wortel . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: RAM Raalte, Gerrit Weulink,
0572-354960, secretaris@ramraalte.nl , www.ramraalte.nl ,
27
Ganzenrit met verrassing, Enter, ± 200 km. Start 10.00-12.00 uur, 't Clubhoes
Enterse Motor Club, Krompatte 2, 7468 AS ENTER. Inschr. leden € 4,- / niet leden € 6,- .
Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: Enterse MC, Marcel Wolves, 06-51087099,
toer@entersemotorclub.nl , www.entersemotorclub.nl ,
27
KNMV's Opening van het seizoen / Toerhuldiging, Biddinghuizen, .Locatie
Toerhuldiging: Dorhout Mees, Strandgaperweg 30, 8256 PZ BIDDINGHUIZEN. Toertochten
vanuit de districten uitgezet naar Biddinghuizen. Informatie: KNMV, Hermien de Vos, 0263528520, toer@knmv.nl , www.knmv.nl ,
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