
1 



2 



3 

29e jaargang, nr. 1 2017 

 

Voorwoord        

 
 

Na een winter met sneeuw, vorst, zonnige dagen en veel zout, 

zitten we nu in de herfst. Het houdt niet op met de 

wind en met de regen. Voordeel: de wegen spoelen 

zo wel weer goed schoon., voordat we de motoren 

weer van stal halen. 

 

De voorbereidingen zijn al weer getroffen voor het nieuwe jaar: 

binnen het bestuur, binnen de ecom en ook binnen de redactie. 

Dit jaar zal er duidelijkheid komen over het voortbestaan van 

het clubboekje; blijft het zo of gaan we in een andere vorm ver-

der. 

 

Dit eerste clubboekje zal jullie een en ander vertellen over ko-

mende evenementen en wat er de afgelopen periode is voorge-

vallen. 

 

Eind vorig jaar is Bennie Dijkman gestopt met de zaak. Namens 

de motorclub willen we Bennie Dijkman bedanken voor de ja-

renlange financiële bijdrage aan onze club en wensen we hem 

het beste. 

 

 

Veel leesplezier.     

 

Namens de redactie, 

 Marie 
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Agenda MCS 2017  

 

 
 

19 maart Middagtoertocht     13.30 uur 
 

8 april Klussendag Clubhuis   08.30 uur 
 

9 april Koekstadrit MTK de IJsselrijders 1974 
 

16 april 32e Paastoertocht   09.00 uur 
 

30 april Lenterit MC Ram Raalte 
 

6 mei  29e Klassiekertoertocht   10.00 uur 
 

7 mei  Ontbijtrit     08.00 uur 
 

21 mei Vechtdalrit MTC Dalfsen 
 

21 mei Ladies Ride    13.30 uur 
 

25-28 mei Hemelvaart weekend 
 

4 juni Pinkstertoertocht MC Freeweels Heeten 
 

6-9 juni Avonddriedaagse MC Freeweels Heeten 
 

8-11 juni Toerweekend 
 

19-23 juni Avonddriedaagse MTK IJsselrijders 
 

25 juni (zondag) TT  BBQ       17.00 uur 
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Van de Voorzitter  

 
Een nieuw jaar. 

 

Ja, een nieuw jaar en de eerste plannen zijn al gemaakt. Met Pink-

steren naar Luxemburg en in de bouwvak naar het Zwartewoud. 

De hotels zijn geboekt en de routes zijn gemaakt. Het weer kun-

nen we helaas niet plannen. Maar als dat een beetje mee zit zou 

dat top zijn. Laat het maar komen. Nieuw jaar nieuwe motoren. 

Ook dit jaar is de buidel weer los gegaan en zijn er nieuwe moto-

ren gekocht. Voor degene is de eerste mooie dag van het jaar extra 

bijzonder. Want wat is nou mooier dan het been over je nieuwe 

motor te tillen en de eerste kilometers op de teller te zetten. Zelf 

heb ik de motor deze winter weer iets aangepast en ook ik heb zin 

om dat been over het zadel te zwaaien en kilometers te draaien. 

 

 

Het jaar begon voor de club met de Nieuwjaars receptie. Het club-

huis was goed gevuld en de hapjes waren ook dit jaar goed voor 

elkaar. Blijkbaar hadden we elkaar veel te vertellen, want het ging 

door tot in de late uurtjes. Vorig jaar is de Nacht van Kanaal niet 

door gegaan. Gelukkig is deze verzet naar 12 februari jongs leden. 

Het zwerf gehalte was erg hoog in en om het clubhuis. De één nog 

beter dan de ander. Met vuurkorven en een snackbar was het een 

geslaagde middag. 

 

De rest van de agenda is ook dit jaar weer erg vol. Te veel om op 

te noemen. Er staat zelfs een nieuw evenement op. Verder op in 

het clubblad staat er meer over geschreven. Laten we er een mooi 

jaar van maken. 

 

Eén ding is zeker, de machine van v/d Mark is van dichtbij ook 

super. De Honda’s trouwens ook. 

 

Gas d'rop, koppie d'r bi-j. 

René Kiekebosch 
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Mc Salland 

Opgericht  : 29 februari 1984 

Adres  : Korteveldsweg 18b 

Postcode  : 8148 RE 

Plaats  : Lemele 

Postadres  : Kingmaweg 1A 

Postcode  : 8150 AA  Lemelerveld 

Website  : www.motorclub-salland.nl 

Email  : info@motorclub-salland.nl 

 

 

Bankrelatie: 

Rabobank Lemelerveld 

Algemeen rekeningnr.     : NL95RABO 0127829601  

Rekeningnummer Ecom  : NL94RABO 0127892281  

 

 

Contributies: 

Leden   : € 50,00 

Donateurs   : € 25,00 

Gezinsleden  : € 25,00 

Lidmaatschapsnummer KNMV  : 0406 

Lidmaatschapsnummer LOOT   : 1905 

Inschrijfnummer K.v.K. Zwolle : 40061473 

 

 

Bestuursleden:  

Voorzitter  : René Kiekebosch  06-23047348 

Secretaris  : Henry Kerkdijk    06-41806371 

Penningmeester  : Bertus Stobbelaar     06-28758802 

Bestuurslid  : Gerrit Waterink        06-13513565 

Bestuurslid  : Marko Ekkelkamp   06-51694917 

Email bestuur      : bestuur@motorclub-salland.nl 



7 

 

 

 

 

 

  

         De clubkampioen van 2016, Gert Valk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jubilarissen: op de foto Henk Horsman, Marie Mijnheer 

 Niet aanwezig,: Ria Waterink, Albert Ningbers 
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Overige Commissies 
 

Bar / Bestelcommissie 

Anita Stobbelaar 0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl 

 

 

Reserveren clubhuis 

Anita Stobbelaar 0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl 

 

 

Onderhoudscommissie 

Jan Boshuizen  06-20877096 jboshuizen@hetnet.nl 

Bennie Habers 06-51053777 bennyhabers@ziggo.nl 

Albert Ningbers 0529-452360 

John Zwinselman          06-54093968  

                                       johnensandy@telfortglasvezel.nl                     

 

 

Tent Verhuur 

Jan Blekkenhorst 06-40265034  

 

Huurprijs leden  € 75,00     Huurprijs niet leden €125,00 

Tent afmeting 5 x 10 meter 

 

 

Kascommissie 

Bert Bronsvoort 06-53544683 

Jan Boshuizen 06-20877096 

 

Website beheer 

Gert Stegeman 06-51119525 

René Kiekebosch 06-23047348 

Gert Valk 06-15491674 
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Redactie Leden 

Marie Mijnheer   06-29407831 

Gert Valk   06-15491674 

Veronie Kerkdijk   06-29035609 

Email redactie:         clubblad@motorclub-salland.nl  

 

 

 

 
 

 

 

Evenementencommissie 

Albert Minkjan  06-25152698 albertminkjan1961@gmail.com 

Jan Weelink  0572-372120 jweelink@hotmail.com 

Henk Horsman  06-42349696 Horsmanhenk@ziggo.nl 

Fam. de Lange  0529-454674 louisedelange@hotmail.com 

Dirry Zonnebeld  06-18570922 dzonnebeld@live.nl   

Dinand de Voogd 06-13798759 dinanddevoogd@hotmail.com 

Jelle Stoeten  06-42991165 jelle.stoeten@kpnplanet.nl 

Rinus Bloo   06-18570922 Rinusbloo@hotmail.com 

Tonny Boerkamp          06-28045991       ynnot@ziggo.nl 

Email evenementencommissie:                ecom@motorclub-salland.nl 
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Van de secretaris 
Dag motorluu,  

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en de motoren kunnen langza-

merhand weer opgewarmd worden voor komend motorseizoen. 

Sommige van ons zullen het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe 

motor, ben erg benieuwd naar de modellen. Weer andere hebben 

hun motor wat opgefrist en keurig in de winterstalling laten over-

winteren. 

De motorbeurs in Utrecht is weer achter de rug, voor sommigen is 

dit vaak de opening voor het nieuwe motorjaar. Zelf ben ik met 

Martin naar de motorbeurs in Groningen geweest wat een gezelli-

ge middag uit was. Hier geen nieuwe modellen maar volop 2e 

hands motoren, veel motorkleding en natuurlijk allerlei hebbe din-

getjes. 

 

Eind vorig jaar hebben we de jaarvergadering gehad, welke weer 

prima bezocht is. De notulen hiervan krijgen jullie zoals gebruike-

lijk voor de volgende jaarvergadering toegestuurd. 

Als iemand de notulen in wil zien kun je mij even een berichtje 

sturen dan stuur ik ze op. 

Dit jaar zijn ook de eerste evenementen weer geweest en vele zul-

len nog volgen 

 

Nieuws van de leden:  

Als aspirant-lid heeft zich aangemeld Duèn Valk. 

Albert Horsman heeft opgezegd als lid per  1-1-2017 

 

Bijgaand zullen we de ledenlijst bijvoegen bij dit clubblad. Als 

iemand een foute vermelding ziet dit graag even doormailen aan 

mij zodat ik het aan kan passen. 

henrykerkdijk@hetnet.nl  

 

Rest mij iedereen een geweldig motorjaar toe te wensen en zie jul-

lie hopelijk allen bij de openingsrit. 

 

Groet’n Henry 

mailto:henrykerkdijk@hetnet.nl
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—————————————————————————————— 

 

 

    

 

 

 Nieuw aspirantlid: 

 

 Duèn Valk 

 Statumweg 1 

 8151 AP Lemelerveld 

         06-39268880  

            duenvalk@gmail.com 
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 Hemvelvaartweekend 2017  

 
Het is dit jaar van donderdag 25 t/m zondag 28 mei. Voor de locatie 

hebben we dit jaar gekozen voor groepsaccommodatie El Rancho de 

Verano in het Drentse plaatsje Een. De keuze voor een groepsaccom-

modatie is eigenlijk gekomen door het hemelvaart weekend van 

2016. Bijna iedereen wou in een salet of stacaravan. De aantal tenten 

kon je op twee vingers tellen. El Rancho is een luxe ranch in Mexi-

caanse western stijl. De ranch is zeer ruim van opzet maar toch erg 

knus en sfeervol. Er kunnen tot 40 personen blijven slapen. De ranch 

heeft een centrale ruimte met een grote houten dansvloer met daar 

omheen gezellige zithoekjes, een stabar, een open haard en zelfs de 

honkie tonkie piano is niet vergeten. Bij de keuken staan sfeervolle 

houten tafels en stoelen waar je gezellig met zijn allen kan eten. De 

moderne Mexicaanse keuken is heel sfeervol en volledig ingericht 

met professionele apparatuur. Er zijn aparte dames- en heren toilet-

ruimtes en de separate douches zijn ruim en luxe van opzet. Er zijn 

10 prachtig ingerichte slaapkamers met elk 4 bedden, die zijn voor-

zien van dekbedden en kussens. Op de vide is nog meer zitgelegen-

heid van waar je een mooi uitzicht hebt op de zaal. Boven is een 

aparte recreatiezaal met tafeltennistafel en poolbiljart. De ranch staat 

op ruim 80 ha. eigen terrein waarvan 23 ha. bos en verder landerijen 

met paarden en koeien. Daaromheen liggen uitgestrekte natuurgebie-

den en bossen. Dit maakt dat je prachtige wandelingen en motortoch-

ten kan maken.  

Op het terrein is een speeltuin met trampoline, schommels, draaimo-

len, wippen en een indianendorp met enorme wigwams en een speel 

en sportveld. Ook is er zwemgelegenheid bij het naast liggende Ro-

nostrand, een natuurzwembad met zandstrand (toegangsprijs bij de 

huur inbegrepen).  De accommodatie huren we voor een vaste prijs. 

Dus hoe meer mensen ermee gaan hoe goedkoper het wordt. Half 

maart moeten we doorgeven dat we komen en moeten de kosten voor 

het verblijf worden betalen.  

Wil je meer weten over El Rancho, kijk op http://rancho-de-

verano.nl/ 

    Henk, Alfred, John en René 

http://rancho-de-verano.nl/
http://rancho-de-verano.nl/
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Zwerversmiddag 
 

Het eerste themafeest een feit is en dit was de zwerversmiddag. 

Het een succes was qua opkomst en verkleedde leden. 

De kopjes over de tafel vlogen. 

Er smerige cake werd geserveerd. 

 

Er  “2 vreemden”  achter de bar stonden.  

We deze waarschijnlijk in de toekomst wel vaker gaan zien. 

Zij de mooiste creaties van de middag hebben uitgekozen. 

Dit bij de mannen Rinus was en bij de dames Annie was. 

Dit wordt meegeteld voor het clubkampioenschap 

Er wel foto’s van zijn gemaakt. 

 

Er genoeg te eten en te drinken was. 

Zwakenberg genoeg snacks en patat op voorraad had. 

Jong en oud heerlijk aan het smullen waren. 
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Toerweekend 8-11 Juni 2017 

 

De 10e editie van het Toerweekend brengt ons naar het Duitse 

Vogelsberg. Het voor ons onbekende gebied ligt in de steden-

driehoek Giessen-Fulda-Frankfurt. 

 

Vorig jaar Pinksteren hebben we er verkennend rondgereden 

en komend April worden de routes verder uitgewerkt. 

Bij het hotel in Mücke is voor circa 25 personen gereserveerd. 

Tot op heden hebben zich bijna 20 personen opgegeven. 

I.v.m. bijboeken of annuleren van kamers wil ik graag uiterlijk 

23 April weten wie er meegaan. 

 

Opgave kan via de lijst in het clubhuis of onderstaande gege-

vens. 

Richtprijs voor 4 dagen: ± €160,- p.p 

Meer info t.z.t in clubblad 2 en website. Website van het ho-

tel : www.landhotel-gaertner.de 

Edwin Bruggeman  tel:06-51167589  
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Hoe kom ie d’r bie?!  

 

Dit is een gouwe ouwe die we maar eens weer nieuw leven in 

blazen. 

Hey Dinand de Voogd 45 jaar en heftruck chauffeur bij STIHO 

in Zwolle. 

Je mag de spits afbijten voor de gouwe ouwe dus voor jou de 

volgende vragen. Daar wist je niets van maar er moet één de 

eerste zijn. En je zat toch al bij ons aan de keuken tafel. Dus an 

de beurte. 

 

Hoe kom je bij de club? 

Via Harry Zwinselman omdat ik daar altijd achterop zat en 

ik me niet veilig voelde. 

Ik dagge de dood of zelf det pepiertie haal’n en dan ok ma 

gelieke lit worden. En doar hek nooit spiet van ekregn. 

 

Hoe lang ben je er al bij? 

Vanaf 2005 ongeveer en als het aan mij ligt blijf ik ook nog 

wel een paar jaar. 

Doej vulle bin de club en is det vulle wark? 

Ecom voorzitter en das delegeren en af en toe een rit uitzet-

ten maar dat doek toch graag, althans rijden op de motor. 

Nou ik zal zeggen net zo vulle wark als det Bertus veur de 

club dut  

 

Waar heb je een hekel aan? 

Rijden in de regen achter Jan B en Bert S aan zonder dat ze 

stoppen om een regenpak aan te trekken. En vroeg opstaan. 
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Hoeveel motors heb je al versleten? 

 

4 versleten ben met de 5de bezig. Afkloppen ik heb er nog 

nooit een in de vernieling geholpen. 

 

Waar de blinkt de club in uit? 

Gezelligheid en er zit van alle volk bij jong, oud, dik, dun, 

gezellig en nog gezelliger. En zijn er in goede en mindere 

tijden.  

 

 

Dinand bedankt voor het beantwoorden van de vragen; aan 

jou de eer om de volgende te interviewen en het liefst met 

nog spectaculairdere vragen! 
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VLH banden/motoren Uw 

adres voor:  

Aan-/verkoop van motoren, auto’s, campers  

Onderhoud en schadeherstel motoren  

bandenhandel  

Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn  
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752  
Email : Info@vlhmotoren.nl  
www.vlhbanden.nl  
Tevens afspraak in de avonduren en in het weekend mogelijk!  
________________________________________________________ 
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                          Nieuw evenement 
 

 

Een nieuw doorlopend evenement op de kalender dat bestaat 

uit 3 afzonderlijke ritten. Alle drie hebben ze een lengte van 

ongeveer 100 km en bestaan uit een start, tussen en eind punt. 

Voor elke rit zijn punten te verdienen voor het club kampioen-

schap.  

 

Hoe werkt het? Eind maart worden ze gestuurd en tot 1 novem-

ber 2017 heb je de tijd om de ritten te rijden.  

Maar er zijn wel een paar spelregels.  

- 1 rit per dag. Je begint bij het start punt en je rijdt via de route 

naar het tussen-en het eindpunt.  

- Bij elk punt maak je een selfie met op de achter grond het 

start-, tussen- of eindpunt. LET OP, dat moet ook in die volgor-

de. Aan het eind van de rit heb je dus drie selfies. Zijn de foto’s 

niet in start-/tussen-/eindpunt volgorde gemaakt of ze zijn op 

verschillende dagen gemaakt is je rit ongeldig. Je krijgt dan 

ook de punten niet bij geschreven. De selfies kun je mailen t/m 

5 november 2017.  

Het mail adres is info@motorclub-salland.nl. Het is mogelijk 

dat de bestanden te groot zijn en dat je geen drie foto’s tegelijk 

kunt mailen. Aan het eind van het jaar kijken we hoe het eve-

nement is verlopen. Valt het in goede aarde dan doen we het 

volgend jaar weer. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het 

wel. 

 

 

René Kiekebosch 

mailto:info@motorclub-salland.nl
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Motor rondreis Hymalaya 

Noord India 

 
 

1e dag. 

We zijn vertrokken vanaf Schiphol. Voordat we konden ver-

trekken zijn er aardig wat belletjes aan vooraf gegaan om de 

reis goed te kunnen laten verlopen. Dit omdat de tickets voor 

de doorreis niet geboekt waren. We zouden anders niet verder 

komen dan Frankfurt. Maar uiteindelijk is dit goed gekomen. 

Na een reis van 8,5 uur  kwamen we op maandagochtend aan 

in Dehli. Een vieze stad van 23.000.000 inwoners en 100.000 

Tuktuks. We hebben een halve dag met een Tuktuk door deze 

stad gezworven.  

 

2e dag 

De volgende dag gingen we om 6.00 uur met de trein richting 

het noorden naar Dehra Dum. Dit is grote stad, hier stonk het 

gigantisch, dit kun je niet voorstellen. Met de taxi gingen we 

naar het hotel waar de motoren ‘Royal Enfield’ stonden. We 

hebben even een klein wenrondje op de motoren gereden door 

de stinkende stad. 

 

3e dag 

Op Woensdag begon dan eindelijk onze rondrit op de motor. 

Deze dag hebben we 125 km gereden niet veel zal je denken 

maar het was geen 300 m rechtdoor. Dus constant hingen we in 

het stuur. Bocht na bocht en heel soms een heel klein stukje 

‘goed’ asfalt. We zijn dan ook de hele dag bezig geweest met 

deze rit. 
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4e dag 

Donderdagsmorgens vertrokken we na een goed en lekker ont-

bijt weer verder. Dit was een prachtige dag en mooie wegen. 

Helaas is er bij een reisgenoot een uitlaat afgebroken. Dit 

moest uiteraard weer gerepareerd worden….. binnen 5 minuten 

hadden we dit weer gefikst door de monteur. Ja ja we hadden 

een eigen monteur uit Bangladesh bij ons. Naast deze monteur 

was er ook een hulp monteur die mee reed. Beide heren zaten 

samen met de rest van de organisatie de regelneef en chauffeur 

in de volgauto. Naast deze mannen hadden we ook nog een 

voorrijder. 

We zaten dus snel weer op de motor. 

Helaas hadden we later op de dag te 

maken met een lekke band. Deze 

was binnen 20 minuten weer ge-

maakt door de monteurs. Verder was 

het weer een dag met veel bochten. 

Aan het einde van deze dag kwamen 

we aan in Rohru.  

 

 

 

5e dag 

Vrijdag was het een afwisselende dag. Een dag van totaal 133 

km. Hiervan hebben we 40 km offroad gereden. Verder was de 

weg goed te rijden, goed asfalt. We reden de bergen weer in. 

We kwamen uiteindelijk in het plaatsje Sarahan. We sliepen 

hier in een Hindi klooster. Om de Tempel waren allemaal ka-

mers waar we dan ook sliepen. Bert lag ook hier op twee ma-
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6e dag 

Zaterdag ging om 5.00 uur de wekker, om 5.30 uur moesten we 

vertrekken om zo op tijd toestemming te halen om de Spity 

Valley. Deze valley was niet altijd open en hebben we vooraf 

moeten checken of we er door konden. Ook hier waren weer 

super slechte wegen. Tot we niet verder konden omdat er een 

berg was uitgezakt en al dit puin op de weg lag. Deze puin 

moest worden weggehaald door een kraan en in de valley wor-

den gegooid., hier zijn ze ongeveer 2 uur mee bezig ge-

weest…..duss wachten….maar ach…we hadden wel wat te 

zien en het was lekker weer.  

Hierna konden we onze weg in hoog tempo vervolgen naar 

3200 meter hoogte. We hadden tenslotte wat in te halen. Bij 

aankomst konden we goed vernemen dat we in korte tijd zo 

snel naar boven zijn gegaan. In het plaatsje waar we kwamen 

was geen stroom en het werd al aardig donker dus hebben we 

gegeten bij kaarslicht. 

 

7e dag 

Volgende morgen werden we allemaal wakker met hoofd-

pijn….nee dit kwam niet door de drank, maar door zuurstofge-

brek, na een paar paracetamol en water ging het weer beter. 

Deze dag werd een dag met wat tegenslagen. Een gebroken 

voorveer poot, een lekkende band (nu was het Bert) en een zie-

ke medereiziger. Na de rit moesten we ons douchen met een 

hoofdlamp. 

 

8e dag 

Een mooie dag zonder veel bijzonderheden hebben we de 184 

km afgelegd. Al was het wel een zware en vermoeiende dag. 

Maar de volgende dag konden we bijkomen…op naar de rust-

dag. 
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9e dag 

De rustdag in Keylong. 

Een dag dat we lekker lang in bed konden liggen, verder heb-

ben we relaxt door het stadje gelopen. Wat opladen voor de 

volgende ritten. 

 

10e dag 

Een dagje voor boeg van 100 km over de pas Baralachala deze 

ligt op 4850 meter. Onderweg hebben we gegeten in een truck-

stop, dit was een tent van stenen en plastic. Deze nacht sliepen 

we in een tentenkamp. Deze nacht was koud en we waren blij 

dat dit de enige nacht in een tentenkamp was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e dag. 

Een nieuwe dag, met nieuwe toppers. Nieuwe hoogten van 

5000 meter en meer hebben we deze dag bereikt. Ook een dag 

waar we ook eindelijk weer goed asfalt onder de motoren had-

den. Het was maar 30 km en moesten we wel oppassen voor de 

knikken in de weg.  
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De overnachting was aan een opgedroogd zoutmeer, deze ligt 

op 4650 meter hoogte. We sliepen hier gelukkig weer in een 

hotel. De hoogte en dus en zuurstofgebrek maakte wel dat wij 

in de vrije tijd niet actief waren om een stuk te wandelen of iets 

anders te ondernemen. 

 

12e dag 

Dit was een koud en regenachtige dag, een dag dat we naar de 

hoogste pas van 5000 meter hoogte gingen en dat op goed as-

falt…dit op weg naar een hotel die in de middle of nowhere 

stond. 

 

13e dag 

Een super mooie rij dag met super mooi asfalt. We konden ein-

delijk het maximale van de motor uittesten… dit kwam niet ho-

ger dan de 120 km/h. We hebben nog een paar kloosters be-

zocht. Uiteindelijk sliepen we weer in het zelfde hotel maar met 

een taxi hebben we  

’s avonds nog even een dorpje bezocht. Een dorpje waar het 

een grote bende was, maar het was wel erg gezellig. We hebben 

hier nog veel handwerkers gezien. 

 

14e dag 

De dag van de nieuwe voorrijder. De eerdere voorrijder is de 

avond ervoor onderuit gegaan. De nieuwe voorrijder begint 

voorzichtig maar naar wat opmerkingen uit de groep past hij 

zich aan.  

We reden over de twee na hoogste pas (5360 meter), we hadden 

weer veel slechte wegen en we moesten zelfs door een riviertje 

rijden. 

Bij aankomst bij het hotel hebben we thee gedronken en zijn we 

met de motor verder gegaan naar weer een klooster. Bij terug-

komst was de reisleider ziek en is naar bed gegaan. 

Bij het douchen bleek de eigenaar een foutje te hebben. Het wa-

ter was erg HEET. Hij was vergeten het water te mengen.  

Vervolg in volgend clubblad 
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Mijnheer  Klaas  10-mrt 

Hekkert  Esther 10-mrt 

Wunnink  Alfred 23-mrt 

Koppelman  Jan  28-mrt 

Kiekebosch  René  29-mrt 

Giezen  Martin 5-apr 

Gerrits  Jan  6-apr 

Ekkelkamp  Rik  9-apr 

Boshuizen  Jan  16-apr 

Warmelink  Henk  25-apr 

Veltmaat  Herman 28-apr 

Lange,de  An  30-apr 

Waterink  Ria  2-mei 

Kogelman  Sander 6-mei 

Huzen  Jan   9-mei 

Linthorst  Henk  10-mei 

Habers  Brian  10-mei 

Uitslag  Dinand 12-mei 

Horsman  Henk  13-mei 

Roddenhof  Bennie 19-mei 

Boshuizen  Koen  28-mei 

Schepers  Jenny  2-jun 

Hoogenboom Henny 10-jun 

Bloo   Sharon 12-jun 
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5-mrt  Jan Boshuizen   Adrie Slagman 

12-mrt John Zwinselman  Henry Kerkdijk 

19-mrt Ginus Scholing   Bertus Stobbelaar 

26-mrt Rik Bolks     Stefan Bloo 

2-apr  Esther Hekkert   Wilco Waterink 

9-apr  Anita Stobbelaar   Jeanet Woudsma 

16-apr Gerrie Kijk in de Vegte  Gerrit Vowinkel 

23-apr Gerrit Waterink   Bert Stoeten 

30-apr Peter Teunissen   Klaas Mijnheer 

7-mei  Jenny Nijman   Bert Bronsvoort 

14-mei Gert Stegeman   Benny Habers 

21-mei Leon van der Veen  Wilbert van der Veen 

28-mei Dirry Zonnebeld   Rinus Bloo 

4-jun  Linda van der Vegt  Jan Weelink 

11-jun Jan Blekkenhorst   An de Lange 

18-jun Sander Kogelman  Dinand de Voogd 

25-jun TT BBQ 17:00 uur  TT BBQ 17:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

Bar open: 18.30 tot 22.30 uur  
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Tweedaagse toertocht  
 

Dag allemaal, 

 

Op 2 en 3 september gaat de tweedaagse naar motor-hotel Meddo in 

Meddo. 

 

 

 

Wij hebben 8 tweepersoonskamer en een slaapzaal voor 20 personen. 

Op zaterdag avond hebben we een BBQ:  all you can eat. 

Zondagmorgen is er een ontbijt. 

En er is natuurlijk een overnachting.  

 

Opgavelijst in clubhuis graag voor 1 augustus i.v.m. vakantie 

De kosten zijn 70 euro pp. 

 

Henk Horsman  / Albert Minkjan  
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Wist-u-datjes   

Ecom 

 
 

 Er nieuwe leden bij de ecom zijn met nieuwe ideeën. 

 Daarom de themafeesten weer in het leven zijn geroepen. 

 We de eerste hebben gehad. 

 Het volgende themafeest al weer is gepland. 

 We jullie hiervan tijdig op de hoogte zullen brengen 

 Het thema voor deze avond ook al bekend is. 

 

 We graag willen dat iedereen eens een stukje over de eve-

nementen schrijft 

 De pen vanaf nu aan willekeurige leden wordt gegeven 

 Er verwacht wordt dat je dan een stukje schrijft 

 

 De eerste middagrit gepland staat 

 En wel op zondag 19 maart 2017 

 Je mee kan rijden als je de banden op spanning hebt en de 

tank vol hebt 

 De rit zal rond de 2 x 70 km zijn en door Twente en een 

stuk Duitsland gaan.  

 Het een aanrader is om in Duitsland een kop koffie te 

drinken. 

 

 Ook op 7 mei 2017 de ontbijtrit weer gepland staat;  vanaf 

8.00 uur kan er gestart worden.  
 Er bij terugkomst een heerlijk ontbijt voor jullie klaar 

staat. 

 

 

 

Sluitingsdatum voor de kopie van het volgende club-

blad is 4 juni 
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