
NIEUWSBRIEF  

 

 

FOTO’S TOERTOCHT 07 OKTOBER 2012 

De foto’s van de toertocht gereden op zondag 07 oktober 2012, zijn geplaatst 
op de website van Motor Toer Club Vlijmen. Zie rubriek Foto’s > Toertochten 
2012. Met dank aan Ruud Voogd en Peter de Pinth voor het uitzetten en 
voorrijden van deze tocht.  
 
 
 
MTCV-WISSELBEKER 

Op dit moment hebben we nog steeds maar één gegadigde voor de MTCV-
wisselbeker! Alleen Ruud Voogd heeft tot nu toe alle toertochten meegereden!  
Bekijk de rubriek Toerkalender > Wisselbeker op de website van Motor Toer 
Club Vlijmen om te zien wie de eerdere winnaars waren van de MTCV-
Wisselbeker. 
 
 
 
AVONDRIT 19 OKTOBER 

Op 19 oktober a.s. staat er weer een avondrit gepland. Deze avondrit zal 
worden georganiseerd door Edwin Kooyman en Maquel Beekmans. 
 
 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
Motor Toer Club Vlijmen is een club voor en door leden. Mocht je het leuk 
vinden om een activiteit te organiseren: neem dan contact op met het bestuur 
via mtcv@home.nl We kunnen je helpen met het uitzetten van de uitvraag en 
het verspreiden van de informatie.  
 
 
 
IS JE MOTOR/AUTO VIES, VUIL OF GEWOON SMERIG? 
Heb je geen tijd, zin of de mogelijkheid om deze zelf te wassen en/of te 
poetsen? Dan kan Rudy van Loon wellicht wat voor je betekenen! De 
mogelijkheden zijn o.a. wassen, poetsen, smeren, verversen, demonteren van 
wielen. 
Tevens kun je tegenwoordig ook bij Rudy terecht voor het laten maken van 
een nieuwe uitlaat (indien gewenst met db-killer). 
 
Voor meer informatie kun je contact met Rudy opnemen via e-mailadres 
Ruud.34ks@home.nl en/of telefoonnummer 06-53389181.  

09 oktober 2012 

 

A G ENDA  MT CV  2 0 1 2  

 

14 januari Dropping 

04 februari Jaarvergadering 

04 februari Feestavond 

25 maart 1e toertocht 

06 mei 2e toertocht 

18 mei 1e avondrit 

01-02-03 juni Weekend Duitsland 

10 juni 3e toertocht 

08 juli 4e toertocht 

19 augustus 5e toertocht 

16 september 6e toertocht 

07 oktober 7e toertocht 

19 oktober 2e avondrit 

MOTOR  TOER  C LUB  VL I JMEN  

Motor Toer Club Vlijmen 

Just for fun! 

 
www.mtcv.nl 
mtcv@home.nl 

LINKS 
 
MTCV op Facebook! 
De Hyves van MTCV! 
Motorpassen 
Gasthof Am Turm 


