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Motor Toer Club Thornspiick

Voorwoord
De 2e nieuwsbrief is er één waarin we even terug kijken
op de maand januari. Het had de maand moeten zijn van
de allereerste nieuwjaarsbijeenkomst van onze
motorclub, maar het werd de maand die vooral behelst
werd door het plotselinge overlijden van Dinie. Een
grote schok voor Bertus, de familie en alle bekenden en
vrienden. Wij wensen allen uiteraard heel veel sterkte bij
de verwerking van dat verlies.
Alles gaat door en wij dus ook. Het is de tijd om eens
even te kijken hoe de motoren er bij staan. Die van mij
staat in ieder aan de achterkant op nieuw rubber en op
een goede poetsbeurt na, is die klaar voor het nieuwe
seizoen. Dus wat mij betreft kunnen we starten. Maar
eerst gaan we droog starten. Op 4 februari beginnen we
het seizoen met de kickoﬀ-2017. Verderop in deze
nieuwsbrief lees je daar meer over. Later deze maand
gaan we ook al vast een beetje de kennis van de
verkeersregels opkrikken. Ben benieuwd wie dit keer het
stempel “geslaagd ” krijgen. Uiteraard hopen wij op een
hoge opkomst op deze theorieavond. Neem gerust
familie vrienden of bekenden mee. Eind februari
kunnen we even lekker kwijlen op de motorbeurs in
Utrecht. Nieuw pak, accessoires, motoren of er gewoon
even lekker uit, er is genoeg keus op de beurs. Als je nog
naar de motorbeurs gaat, wens ik je veel plezier en
misschien komen we elkaar daar wel tegen. Komende
maand ook weer genoeg te doen dus. De toercommissie
is druk geweest met het opstellen van het toerreglement
en dat zal één dezer dagen op de site gepubliceerd
worden. Ik wens iedereen al vast veel succes bij het
maken van het examen en in ieder geval tot ziens bij de
Kickoﬀ 2017.
Veel leesplezier
Jan Maes
www.thornspiick.nl
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Woordzoeker.
In de allereerste nieuwsbrief van onze motorclub was een woordzoeker bijgevoegd, alvast een
frisse start van het jaar. Voor de liefhebbers die ook nog wel wat wintertijd vrij hadden nu de
motor toch op stal staat. Woorden wegstrepen in de grote woordzoeker, maar liefst 7 man
hadden zich vastgebeten om door te gaan tot het gaatje. Doorgaan totdat de oplossing was
gevonden in de letterbrij. Een slagzin die een beetje het gevoel van het afgelopen jaar weergaf,
maar ook de frisse start van een splinter nieuwe motorclub met een vers toerseizoen voor de
boeg. Dit was de goede oplossing die gevonden moest worden:
“Zegt het voort zegt het voort,wie heeft er nog niet van mtc Thornspiick gehoord.
Een motorclub voor enthousiaste rijders, die van toeren houden zonder uitglijders”
Alle inzenders hadden de goede oplossing gevonden daarom gaan we onder de inzenders één
winnaar kiezen dmv een verloting, dat zal gaan gebeuren tijdens de ‘Kick oﬀ 2017’ in ons
clubhonk van aanstaande zaterdag 4
februari.
Wat gaan we verloten? De prijs zal
volgens mij een echt hebbeding zijn,
een club gadget die je als oprecht
Thornspiick clublid gewoon wil
hebben!
De volgende personen kwamen met
de juiste oplossing en gaan dus meedingen voor de prijs; Jan Maes, Gerrit van Wijhe, Aart vd
Streek, Peter Zwep, Bart Rens, Albert Jan van tHul en Gijs van de Brug. Het zou mooi (en
gaan er vanuit) dat ze alle 7 zaterdag bij de verloting zouden kunnen zijn.
Ik heb met veel plezier de puzzel gemaakt en wie weet wellicht tot volgend jaar, met
vriendelijke motorgroet Jan v Zeeburg

De penningmeester
Bij de nieuwsbrief zat een formulier voor automatisch incasso. Deze heb ik nog niet van alle
leden retour ontvangen en ik zou dan ook willen vragen of de leden die dit formulier nog niet
ingevuld hebben, dit alsnog te doen. Dan kan ik over gaan tot het innen van de contributie.
Je mag het ingevulde formulier bij mij door de brievenbus doen, maar ook ingevuld op de mail
zetten. Denk dan wel om de handtekening. Onder aan deze nieuwsbrief staat nogmaals het
AI formulier

Motor Toer Club Thornspiick
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Verjaardagen Februari
Albert Jan van ’t Hul

2 februari

Uitnodiging KICKOFF 2017
Tijdens deze bijeenkomst zal de winnaar van de Thornspiick woordzoeker
bekend gemaakt worden, maar ook zullen de club t-shirts uitgereikt worden
en kunnen de extra bestelde shirts in ontvangst genomen worden.
Bij deze worden dus alle leden van
M.T.C. THORNSPIICK
uitgenodigd om samen met partner op
zaterdag 4 februari vanaf 16:00 uur in
Café Wolf te Doornspijk
het glas te heffen en te proosten op de start van
het toerseizoen 2017 van MTC THORNSPIICK.
Komt allen !!!!

Thornspiick Toer Event
Wij hebben een nieuwe aanmelding van Bertus
gekregen. Helaas is op dit moment het hotel
gesloten en op de site van het hotel staat dat er
geen kamers meer vrij zijn. Wij gaan na 16
februari, als het hotel weer open is, contact op
nemen. Ondertussen hebben we Bertus op de
reservelijst gezet.

Waldhotel im
Wiesengrund
Simonskall 12, 52393 Hürtgenwald,
Duitsland
http://www.waldhotel-im-wiesengrund.de
Motor Toer Club Thornspiick
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De ziekenboeg
We hebben vernomen dat Erik Wolf geopereerd is. Hij is
inmiddels weer thuis en aan de beterende hand. We wensen
hem een spoedig herstel.
Wij willen hier graag vermelden welke leden ziek zijn. Hiervoor zijn
we afhankelijk van jullie. Ben je “langdurig” ziek of moet je voor een
operatie of iets dergelijks naar het ziekenhuis, laat het ons dan weten.
Zijn er andere zaken die wij als bestuur moeten weten en wil je dit
delen met de andere leden, vertel het ons dan ook.

Verkeerstheorie avond
Op dinsdag 14 februari is er weer de traditionele theorieavond. De avond wordt
georganiseerd door Gijs van de Brug en wordt gehouden in het Wolvennest
Zuiderzeestraatweg West 114 te Doornspijk. De cursus wordt gegeven door een
ervaren instructeur van Verkeersschool Dijkhuizen uit Elburg.
Neem gerust familie vrienden of bekenden mee.
Kosten deelname € 3,00

Info T-shirts
Beste leden.
Zoals jullie weten zijn er extra shirts besteld.
Deze worden ook tijdens de kick oﬀ op 4 februari uitgereikt.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn, hier rekening mee te willen houden en extra geld mee
te nemen.
Want ook deze extra bestellingen van de shirts, willen we deze dag aan jullie meegeven.
Alvast bedankt en een fijne gezellige middag avond toegewenst.

Sponsoren

Motor Toer Club Thornspiick
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Formulier A.I.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Motor Toer Club Thornspiick
om per ………………… bedragen van IBAN/gironr: ……………………………… af te schrijven
Wegens:

………………………………………………………………………………………..

Datum :

……/……/……

Als een rekeningnummer van de Postbank is opgegeven, vul dan de tenaamstelling van de
rekening in:
Naam:

………………………………………………………………….

Plaats:

………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………….

Motor Toer Club Thornspiick
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