
Het bestuur:  Ruud,  Ramache,  Brigit ,  Jean-Paul  en Marcel  wi l  jul l ie  graag op de
hoogte houden over wat er  nu al lemaal  speelt  binnen de club.  Wij  z i jn
momenteel  erg hard bezig om de vereniging voor jul l ie  nog toffer  te maken.  

Daarnaast  wil len wij  jul l ie  bedanken voor de betrokkenheid en hopen er  samen
met jul l ie  een mooi  jaar  van te maken.  Diverse leden hebben in,  op en rond het
terrein al  behoorl i jk  wat werk verr icht.  Samen houden we de club levendig!  

Onze club is  de afgelopen jaren net als  al le  andere verenigingen getroffen door
de covid maatregelen.  We zien nu gelukkig weer mogel i jkheden om ons te
verenigen en te doen wat wij  graag doen en dat is  in  vereniging de motorcross
te beoefenen.

Daarom leek het ons tof  om met de club weer eens ouderwets samen te komen
ti jdens een BBQ. Deze gaan we houden op zaterdag 25 juni  2022,  vanaf 17:00
uur.  

Welkom zi jn:  a l  onze vol ledige leden,  trainingsleden en hun partners/kinderen.
Op deze dag wil len we graag van al  onze leden toffe portret  foto's  maken door
een professionele fotograaf.  Ook zul len er  t i jdens trainingen actie foto's  op het
cicuit  gemaakt worden.  Er  komt nameli jk  een sportplaatjes boek van MC de
Peelr i jders.  Door onze clubsponsor Albert-Heijn de Heerschap zal  er  een
spaaractie komen waarmee j i j  je  fotoalbum compleet kan maken.

Kosten:  5 euro voor een vol ledigl id
             20 euro voor een trainingsl id.
             20 euro voor partners en kinderen die geen l id z i jn.
             Drank is  voor eigen rekening.  

Locatie:  Ons Boerenerf ,  Banendijk 5 6034SV Nederweert-Eind
Toestemming voor de foto's  via:  QR of
https://myclubstore.nl/mcsdcm/consent/MCDePeelr i jders
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EHBO / BHV
Wij z i jn als  bestuur benieuwd
welke van onze leden op dit
moment EHBO of bi jvoorbeeld
BHV opgeleid zi jn.  Dit  zou ons
kunnen helpen om bi jv  de
trainingen nog wat vei l iger  te
maken.  Je kan dit  aangeven via
depeelr i jders@gmail .com

Mocht je  het nu niet  z i jn maar je
zou dit  wel  graag wil len worden,
stuur dan ook even een berichtje
aan depeelr i jders@gmail .com

BESTE PEELRIJDERS

BELONING!
Inmiddels  hebben al  onze
vol ledige leden al  datums op de
kalender gezet om hun rol  a ls
toezichthouder op te pakken.

We wil len jul l ie  ook herinneren
dat voor elke extra keer een
leuke beloning van 50 euro staat.
Deze kan je  natuurl i jk  ook delen
met een mede crosser. . . .  

Stuur je  reactie aan Ramache via
depeelr i jders@gmail .com

Zo houden we samen de baan
open.

Mocht je  iemand kennen die 18
jaar of  ouder is  en graag op de
crossbaan zou helpen.  Laat hem
of haar dan eens contact
openemen met het bestuur.

DIT NUMMER

-  Invester ingen terre in

-  Verkenning uitbre id ing in

broedseizoen

-  Beloning toezichthouders

-  Foto act ie  AH

- Leden BBQ

- EHBO 

CLUB BBQ 2022



Zoals  jul l ie  weten zi jn we dit  jaar  begonnen met het vernieuwen en moderniseren
van ons mooie sportcomplex.  Naast  een mooie en goed onderhouden crossbaan
verdient de rest  van de accommodatie ook een update.

Er  is  reeds een vol ledig nieuw hekwerk incl .  poorten geplaatst  waarmee we hopen
ongenode gasten buiten te houden en tevens geeft  dit  onze accommodatie een
verzorgde uitstral ing.

Op dit  moment lopen ook de benodigde aanvragen,  offertes,  vergunningen,  etc
om een schitterende nieuwe kantine/schui lplaats te bouwen.  Onze huidige
accommodatie is  aan vervanging toe en onze sanitaire voorzieningen kunnen een
grondige update gebruiken.

Ook lopen de voorbereidingen op betere/schonere watervoorzieningen waarmee
we recht doen aan nieuw sanitair .

Mocht j i j  nu in de bouw werkzaam zi jn en iets  voor de club kunnen betekenen,
stuur dan even een berichtje aan Marcel  via  depeelr i jders@gmail .com

ACCOMMODATIE 

BROEDSEIZOEN
Zoals  jul l ie  weten is  gedurende het broedseizoen ons circuit  s lechts
toegankel i jk  voor motoren tot  en met 85cc.  Hierdoor kunnen wij  helaas veel
van onze leden niet  bedienen gedurende deze periode.

Als  bestuur z i jn we op verkenning of  het mogel i jk  is  om hier  wat verruiming in
aan te brengen.  Met name door de komst van steeds st i l lere en modernere
motoren.  Dit  zal  niet  van vandaag op morgen gereal iseerd zi jn.  Echter zouden
wij  wel  graag zien dat er  wat meer mogel i jkheden zouden zi jn.  Ook hiervan
houden we jul l ie  als  vol ledige leden op de hoogte via de mai l .  

MON NK EN JEUGD
Op zaterdag 3 september
2022 zal  het ProX Nederlands
kampioenschap voor jeugd
plaatsvinden.

Op zondag 4 september 2022
zal  het 24MX Nationale
motorcross plaatsvinden

Tijdens deze dagen zul len er
ook voor de club extra
klassen toegevoegd worden.

PRO MOTORCROSS
Op 30 en 31 jul i  is  het circuit
verhuurd aan Living for  the
Weekend.  

Zi j  zul len gedurende deze
dagen een groot motorcross
spektakel  organiseren op ons
terrein.  Hier  zul len al  jouw
favoriete r i jders te z ien zi jn.

Zelf  meedoen kan natuurl i jk
ook.  Al le  vol ledige leden
kunnen gratis  deelnemen als
r i jder aan dit  super
evenement.

ENDURO
We hebben de afgelopen
jaren gemerkt dat de
crosscountry's  op ons terrein
velen hebben kunnen
bekoren.

Daarnaast  z i jn veel  van onze
leden in het bezit  van een
enduro machine of  halen hier
lol  uit  met hun crosser.

Speciaal  met en voor hen,
wil len we een permanent
technisch enduro pad
aanleggen.   Deze kan geopend
worden t i jdens speficieke
dagen.  Denk aan clubdagen of
crosscountry's .

Wil  j i j  hiermee helpen?
Stuur een mai l  aan
depeelr i jders@gmail .com


