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NU
Veiligheid is een thema en dat leeft elke dag en overal ...
Met de korte dagen, rijdt iedereen wel een deel van de
dag in het ‘donker’, zichtbaar zijn en opvallen – zien en
gezien worden – is de boodschap. Dat je met dit thema
elke dag geconfronteerd wordt … dat weet iedereen … dat
je het zelfs met de papfles mee kan geven … hieronder
een voorbeeld 
Een mooi voorbeeld beleefde ik gisteren (11/11/14) toen
we onze kindjes naar bed brachten.
Rond de middag
Lene (2.5j) had haar dagje zonder slaap want ze wou bij het terugrijden van de zee absoluut
'ijsprinses' zien ("Frozen" voor de kenners  ) en bleef dus halsstarrig wakker tijdens de lange
rit. Bas (ook 2.5j) was ingedommeld en wiegde mee met de wagen tot hij binnen de gekende
straal van het huis was en wakker werd ... ‘frequent’ busrijders kennen dat nu nog.. niet?
motards niet  tenzij de bijrijders.
Onze Finn (4.5j) zat tussen de twee in en kon genieten van zowel het "ijsprinsesje" of "planes".
Finn zei: 'ik kijk rechtdoor mama, dan kan ik de auto's zien én planes én ijsprinses"
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Bedtijd
soit ... onze Bas was nog in een “ik ben wakker en wil veel vertellen” status, toen ik tussen hun
bedjes zat en Lene rustig indommelde.
Papa-zoon praat dus en een simpele vraag zette heel wat in
gang: “wat wil jij voor sinterklaas hebben? “
"een moto",
“welke kleur?” "een groene" - dzju ... we hebben een kleine
gele gekocht - denk ik stil,
"met twee wielen? " "ja"
"en een stuur?" "ja"
en toen begon onze Bas: "met een helm, en een moto vest"
en wijst heel gesticulerend naar zijn borstkas en klopt met zijn
handen erop dat dus een vest wel degelijk dient om dat
allemaal te beschermen,
"en handschoenen" en wrijft met zijn handen vanaf de elleboog naar de handen toe ... want
het zijn lange handschoenen uiteraard (herfst/winter periode), zeker als je de handschoenen
van papa aan doet
"en botten" en wijst naar zijn ... jawel voeten,
"en motobroek"

’t Motorikske

1 van 8

Verschijnt 2-maandelijks
nr 6 nov/dec 2014
VU: H. Waldukat

’t Motorikske

29/11 wijnproefavond
20/12 toneel “love is in the air”
OOK voor NIET EAMV-LEDEN

en dat herhaalt hij enkele keren "helm, moto vest, motobroek, handschoenen en botten", met
nog heel veel tekst en uitleg ertussen voor de duidelijkheid … zo vol is hij ervan dat hij dat
allemaal nodig heeft als hij op zijn “groene moto-op-maat” gaat zitten ... en dan pas gaat hij
rijden
En dat rijden heeft hij duidelijk onder de knie: hij zit op zijn
knieën op zijn bed en beweegt zijn armpjes alsof hij het stuur
van de moto vast heeft en enkele bochten in een vlotte rijstijl
neemt.
Dit in enkele woorden wat hij allemaal met veel gebaren - à la
“haka” van het nationale rugby team van Nieuw-Zeeland maar met een big smile en glunderende oogjes ... aan mij vertelde.

2015
2015 is in aantocht … onze activiteiten kalender is klaar … de inhoud moet hier en daar nog
aangevuld worden.
De klassiekers zitten erbij, een paar nieuwe dingen worden geïntroduceerd.
Nieuw is
 Midzomernachtsrit: 27 juni: als de dagen lang zijn, wordt een rit gereden in de late
avond. Na het avondeten de moto op en dan al rijdend de frisse geur van de vallende
avond opsnuiven.
 10 mei is er een opendeurdag op Evonik –‘dag van de chemie’
 6 juni: de fuif vanwege ons 10 jarig bestaan, 10 jaar en 100 leden in 2015? Wie weet 
Uiteraard zijn uitgewerkte ideeën nog steeds welkom.
2014
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2014 wordt afgesloten met eens iets anders dan vergaderen en eten …
 nl initiatie wijnproeven en
 een avondje toneel …
laat anderen eens vertellen wij gaan proeven en wij gaan lachen.
Dit is ook voor de niet leden.
EAMV hoopt zo zijn leden een mooi eindjaar te geven

Klik en link
Als je de PDF gebruikt, geraak je heel ver met een muisklik op een afbeelding of op teksten.
Je komt rechtstreeks in onze website of op andere links of wordt een standaard mail + juiste
mensen in TO geopend.
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Onze EAMV-activiteiten kalender 2014 - 2015
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openingsrit
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Nog eens een interview, deze keer met
Bolleke en zijn vrouw, Ronald en Anita:
1.stel je even voor.
2.hoe in contact gekomen met eamv en
wanneer ongeveer?
3.wat spreekt je zo aan bij eamv
4.wat zijn de activiteiten die je niet wil
missen.
5.je hobby’s sport/familie/muziek/kunst...
6.waarmee rij je... wat gehad en wat wil je
ooit hebben mocht je het kunnen betalen /
kwijt geraken in je garage...
7.natte droom als motard (reis/moto/tripjes/
of waar denk je aan)
8.stel je kan iets organiseren voor onze
leden omdat je dat graag eens wil doen...
wat dan..
9.wil je nog wat vertellen...iets kwijt...tis de
moment
10.tip als motard voor de motard

WWW.EAMV.BE

“Mijn naam is Ronald Waem (of bolleke) en
ik ben gelukkig samen met mijn vrouw Anita
V.R.
Ik
ben
onderhoudstechnieker
bij de firma Evonik en
mijn
echtgenote
is
verpleegster dus ik ben
in
goede
handen.
Samen hebben we een
dochter
Anka.
We
wonen nu reeds 25 jaar
in Deurne.
Ik rij met mijn motor bijna het hele jaar door.
Het begon eigenlijk met een uitdaging om
met een aantal vrienden (mannen alleen)
een week een motortrip te doen. Ik had nog
nooit met een motor gereden maar wilden
het wel eens proberen. Dan ben ik een

’t Motorikske

Honda Deauville gaan huren en hebben we
eerst een dagtrip gedaan. Dat is mij zo
goed bevallen dat ik een paar maanden
later een Kawasaki GTR 1400 ben gaan
huren, mijn vriend had die vast gelegd want
dit was eigenlijk van niets naar een zware
motor. Dat was het helemaal voor mij.

In 2012 heb ik een mooie kans gekregen en
heb ik mijn eerste motor gekocht: een grijze
Yamaha FJR 1300. Daar heb ik 2 jaar mee
gereden en na 120 000 km heb ik deze
ingeruild voor een nieuwere Yamaha FJR
1300. Ik ben heel tevreden over deze motor.
Ondertussen heb ik er al vele trips mee
gereden. Ik hou van de vrijheid die je hebt
met motorrijden.

Als volgende motor weet ik nog niet goed of
ik bij een Yamaha blijf of voor een Honda
Goldwing kies. We worden allebei een
dagje ouder dus comfort zal dan wel eens
een pluspunt kunnen zijn. Mijn droom is
om een tocht in Amerika te maken,
Schotland zegt mij ook wel iets.
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Ik ben in contact gekomen met de club via
het werk in 2012. Het sprak me wel aan om
gelijkgezinde mensen te leren kennen en
samen trips te maken.
De contacten in de club zijn bijzonder goed
en er hangt een goede sfeer. De toeren zijn
mooi en aangenaam om te rijden. De
napraat op het werk is daar het bewijs wel
van. Ik tracht zoveel mogelijk met alles mee
te doen. De jaarlijkse tref via het werk is
ook steeds leuk.
Mijn hobby’s zijn uiteraard motor rijden,
computer gamen en films kijken. Ik probeer
wat aan fitness te doen maar daar ben ik zo
geen held in.

Vandaag:
invullen
ledengegevens

/

updaten

EAMV-link
! Alle EAMV-leden !
Nog eens een oproep om je gegevens in te
vullen online.
Er zullen in de loop der tijd wat wel dingen
gewijzigd zijn … nieuwe moto, verhuisd,
emailadres, buikomtrek, borstomtrek enz …

29/11 wijnproefavond
(inschrijven voor 21/11)
! niet enkel voor EAMV ook NIET-EAMVers welkom !

WWW.EAMV.BE

EAMV-link

Qua veiligheid ben ik voorstander van
fluovestje. Motorpakken zijn gewoonlijk
donker van kleur en automobilisten houden
meestal enkel rekening met andere auto’s.
Veiligheid is belangrijk: dus zorg dat je
gezien wordt. Ik doe ook jaarlijks mee met
de trip georganiseerd door de MAG. : deze
organisatie zorgt dan voor verschillende
trajecten op verschillende plaatsen in
België. Iedere motorrijder kan hier aan
deelnemen, zij kijken dan de motor na en
laten je een parcours rijden. Ze geven je
tips waar op te letten en wat je zelf kan
verbeteren.
Ik hoop in elk geval om nog zolang mogelijk
te kunnen rijden met de motor.”

’t Motorikske

Een professional komt info geven over de
wijnen (die ze verdelen) en je krijgt de kans
om
een
10-tal wijnen
(witte-rodecava/champage of porto) te proeven.
Je leert er je zintuigen aan te scherpen en
te herkennen wat je ruikt, ziet, smaakt …
Place to be: heirbaan 7 – mortsel
Vooraf inschrijven + betalen
 EAMV leden = 15 €/persoon
 Niet EAMV leden = 20 €/persoon
Maximaal 15 of 30 mensen
Inschrijven en betalen voor 22/11
(rekening nr BE22 9796 4389 0247)
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29/11 Job@Sinterklaasfeest
Personeelskring
(meld je als vrijwilliger voor 26/11)

“Love is in the air”
(inschrijven voor 21/11 – nadien zijn er
ook kaarten te krijgen maar dan neem je
zelf initiatief en zit je mogelijk niet bij
elkaar)

! niet enkel voor EAMV ook NIET-EAMVers welkom !

EAMV-link

De personeelskring organiseert jaarlijks het
sinterklaasfeest. De hele organisatie rust op
de sterke schouders van Jan de Wachter,
uiteraard is die dag niets waard voor de
kinderen als er geen hulp is van anderen
om
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Toezicht te houden aan de draaimolen,
Mee de toog te doen,
De glazen af te ruimen,
Toezicht
te
houden
aan
het
springkasteel
…. Leuke jobs genoeg en veel lachende
kinderen

Wanneer? Zaterdag 29/11
 Van 10-14u – 1ste shift
 Van 14-15u – alles terug op zijn plaats
zetten
 Van 15-19u – 2de shift
Waar? Evenementenhal ’t noorden in
Zandvliet - Armenstraatje
Kies een shift en Jan geeft je job. De 1
shift heeft nog veel vacatures openstaan.

Treden op in volgorde: Lia Fret, Davy
Schuer, Heidi Segers, Ludo Segers, Koen
Pierssens, Marijke Van Hal, Ilse Pierssens
en Marcel Antonissen. U komt toch ook?



ste

Contacteer bestuur@eamv.be of meld je
rechtstreeks aan bij Jan 0471/31.16.24

’t Motorikske

Een avondvullend stuk vol hilarische
toestanden.
Lachspieren
worden
aangevallen.




Wanneer :20/12/14 van 20:00 tot
23:00
Waar:
Cultureel
Centrum
"'t
Aambeeld" Aartselaar
Dellafaillelaan 34, 2630 Aartselaar

6 van 8

Verschijnt 2-maandelijks
nr 6 nov/dec 2014
VU: H. Waldukat








’t Motorikske

29/11 wijnproefavond
20/12 toneel “love is in the air”
OOK voor NIET EAMV-LEDEN

Wat doen? 8€ betalen op EAMV
rekening + inschrijven via de
website en dit vòòr 21/11/2014
EAMV reserveerde 25 kaarten tot
21/11/2014
daarna
wordt
de
overschot teruggeven of worden er
bijgevraagd
http://www.zomaaraartselaar.be/
Afspraak die avond rond 19u15 –
19u30 in Aartselaar

Voorjaarsweekend
14/05/2015 - 17/05/2015
EAMV-link
Het voorjaarsweekend zal doorgang vinden
tijdens het weekend van OHH.
Locatie is Waldhotel heiderhof Westerwald
gelegen in Obersteinebach tussen Keulen
en Koblenz. Het is op een 300km van
Antwerpen.

17/01 Nieuwjaarsdrink
(inschrijven voor 09/01)
EAMV-link
! enkel voor EAMV-leden !

Er is plaats voor 35 personen waarvan 4
singles. De prijs bedraagt 150€ p/p in een
gedeelde 2 persoonskamer of twin. De
singles betalen 180€ p/p.
De prijzen zijn voor 3 nachten half pension.

WWW.EAMV.BE

Inschrijven kan hier via de website tot
uiterlijk 20 december 2014. De betaling
dient te gebeuren voor 15 januari 2015.

Van harte welkom vanaf 20u00 (poort sluit
om
20u30)
–
23u00
voor
onze
nieuwjaarsdrink

Zondag 19/10/2014 Pokerrit + wokfestijn

Maak je op voor een drankje en een warm
… onthaal  - je ontvangt je cadeautje voor
je lidmaatschap (ook nog te krijgen tijden
de openingsrit of na afspraak)
Inschrijven verplicht via onze website

’t Motorikske
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Geen verslag wel …
Een mooie dag
Veel culturele zaken
Een hele bende (35 man aan de tafel in de
late avond)
De winnaars kunnen hun prijs tijdens de
nieuwjaarsreceptie afhalen … (doe er ons
nog eens aan denken tegen dan  )
THATS ALL FOLKS
Verhaaltjes – foto’s?
Mail ons: bestuur@eamv.be
Tot binnenkort Harald
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