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Van onze voorzitter
 
Beste Motor en Brommerleden,

En alweer zit er een seizoen op, het jaar is omgevlogen met vele mooie ritten waarvoor dank aan de
uitzetters en de toercommissie.
Bij deze ook een warm welkom in het bestuur voor twee nieuwe leden, Leo Deckers namens de motors
en redactiecommissie en Annie Wijnhoven namens de brommers en de feestcommissie.

Als voorzitter heb ik laatst ook de taak van secretaris op me genomen waardoor ik de vergaderingen
notuleer, tevens zit ik ook nog in de activiteitencommissie en de commissie Broekhuizen.
Dit allemaal wordt me teveel en bij deze doe ik ook een dringend beroep aan jullie om te kijken voor een
nieuwe secretaris.
Tevens wil ik erop wijzen dat al onze activiteiten op de website staan, deze site wordt bijgehouden door
Suzan Theeuwen, de foto’s worden verzorgd door Bert Simons. Bedankt voor jullie extra inzet voor
de club.

We hebben dit jaar mooie zwarte petten laten borduren, het logo was te gedetailleerd om op de voorkant
van de pet te zetten, vandaar hebben we gekozen voor alleen de tekst: Motor en Brommerclub De Loi,
deze zijn volgend seizoen te koop voor € 10,- per stuk. Achterop staat nog Wellerlooi zodat het duidelijk
is voor iedereen waar we onze uitval basis hebben.
 
Verder wil ik  alle leden en hun familie prettige feestdagen toe wensen.
Tevens wens ik allen voor 2012 een heel leuk Motor en Brommer seizoen met vooral vele mooie en vei-
lige kilometers.
 
Jullie voorzitter,
Nico van Zinderen.
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Snertrit brommers
 
Wakker worden en een stralende zon, dat is al een
mooi begin van de laatst geplande rit. Het was
lekker weer met een voorspelling van 12 graden en
droog, dus mooi om te rijden, iedereen was er goed
op gekleed. Al vroeg kwamen de brommertjes naar
De Smid om daar nog even wat te drinken en netjes
om 10.00 uur te vertrekken met een groep van 25
rijders, er waren zelfs 2 gastrijders aanwezig. We

gingen onder langs de maas richting Well en van
daaruit binnendoor naar Bergen, iedereen genoot
van de mooie herfstkleuren en de vele afgevallen
bladeren waar we overigens geen last van hadden.
Via Afferden en Siebengewald, langs de grens op
richting Ottersum. Een prachtige route en lekker
rustig rijden, het grootste stuk ging door bosrijk
gebied, dan besef je weer dat we in een heel mooi
stukje van het land wonen. Aangekomen in Gennep
bij de stopplaats Old-Inn waar we ons een goeie kop

koffie of thee en heerlijk stuk vlaai lekker lieten
smaken. Heerlijk warm na een half uurtje weer op
de brommers en via de binnenpaadjes richting
Milsbeek, van daaruit naar Boxmeer, Beugen (waar
we een fraai geklede hardloopster zagen). Langs

mooie boerderijen en rustige wegen via Sambeek
en Groeningen naar Vierlingsbeek voor een sigaret-
tenstop bij het station. De zon scheen wat minder
en er kwam een koudere wind opzetten, dus na een
kwartiertje maar weer de brommers gestart en
vervolgens door Holthees, Smakt, Geijsteren en
Wanssum naar de Smid  waar we, na 85 km gereden
te hebben, ons te goed deden aan de heerlijke
erwtensoep en brood met spek. Dit was heel goed
verzorgd.

Het was een mooie afsluiting van een fijn brommer-
jaar en we kijken al weer uit naar 2012. Namens
alle rijders iedereen die dit jaar een route heeft
uitgezet, enorm bedankt voor de mooie routes en
de leuke stopplaatsen.

 
Petra van Kessel
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dat kwaliteit en service bij ons voorop staan. 
dat wij werken volgens  Audatex Schade 
Calculatie t.a.v. elke verzekering. 
Dit betekent dat wij het volledige traject 
voor u verzorgen.
Wij stellen een leenauto beschikbaar en uw 
eigen risico loopt geen gevaar. (Vraag naar 
onze voorwaarden).
dat wij werken met o.a watergedragen lak-
ken volgens de allerlaatste milieu-eisen.
dat wij ook autoruiten repareren en vernieuwen.
dat wij voor industrie èn particulier de 
meest uiteenlopende zaken spuiten.
dat wij al meer dan 10 jaar een begrip in 
deze regio zijn.
dat wij van maandag t/m vrijdag open zijn 
van 8.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.

•
•

•

•
•

•

•

Wist u....

Industrieterrein “De Flammert” 1203 - 5854 NC Bergen (L)
Telefoon: 0485-343449 Fax: 0485-343949 E-mail: abbergen@hetnet.nl

Auf der Schanz 42
47652, Weeze (Wemb)
Tel +49 (0) 2837 961 417           Valentina Jelec
www.mediteran-weeze.de
info@mediteran-weeze.de

Scootershop Well

Kasteellaan 13c
5855 AD Well

Telefoon: 0478-571204
www.scootershopwell.nl
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Wat een leuk stel ?????????????????????...................................................
Op het  terras van een motorhotel in Duitsland zagen
we deze van riet gemaakte Harley Davidson.

.
                Olie peilen toch niet zo makkelijk ???????
  
Marie-josé Kleeven ging met (man) Eric en wat
schravel 80 vrienden een dagje motorrijden.
Eric had een motor gekocht en die was in orde maar
Marie-josé moest nog even bij haar motor olie
peilen.
Ze draaide het dopje voor te peilen los en zag dat
de "peilstok eraf " was ?. en dacht: “ och jee” nu
kan ik niet peilen…….. ze keek wat rond en raapte
een stokje op om daarmee te peilen.
Dit was echter zo kort dat dit ‘in’ het carter viel !!!!
vette paniek!!!!
Na wat rond gebeld te hebben wat te doen, advi-
seerde vrienden om toch maar niet met de motor
te gaan rijden… flink balen dus.
Omdat deze dag toch ook haar idee was wilde ze
toch mee …… en dus bij Eric achterop ze lachte wel
(maar was niet echt blij)
Had ons lid nu gewoon in het "oliepeilglaasje" ge-
keken, was dit stokje er ook niet in gevallen….
Was deze mooie dag uiteindelijk nog (voor haar)
gezelliger geweest.   

.
De vlag van MC en BC “de Loi” kwamen we tegen
in de Eifel in Duitsland, ongeveer 150 kilometer van
de Loi af. Dus zeer internationaal. Het is voor ver-
schillende motorleden een thuis haven. Het word
gerund door Mark [ toots ] en Angela Tillemans in
Altenahr.

Reporter ter plaatse
Deze motormuis heeft laatst abraham gezien. Dit
originele cadeau heeft hij van de vriendengroep
gekregen.

  ---Oproep---Oproep---Oproep---
Hebben jullie leuke suggesties, anekdotes, onder-
weg gezien of een leuke foto, stuur ze dan naar  
leo-jolanda@home.nl  simons65@home.nl  
         Leo Deckers       en     Bert Simons
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Jan Willem Reijers Belfeld

Grootdorp 47
5815 AC MERSELO (VENRAY)
Tel. 0478-546482
Fax 0478-546254
www.p-poot.nl
poot-tweewielers@hetnet.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag

9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-16.30 uur
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In de picture.... Jan Willem & Anja
 
Deze keer moesten wij helemaal afzakken naar het
warme zuiden en wel naar het altijd gezellige Belfeld.
Het was prachtig weer dus gingen wij met de motor,
daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen
door een kwispelende  golden retriever en zijn
baasjes.  Jan-Willem kwam ons tegemoet , door-de-
weekse kloffie, ongeschoren, en ongeveer 20 kilo
afgevallen, dus het was ff schrikken. We roken de
koffie al waarmee Anja naar buiten kwam. Ze wonen
prachtig aan de rijksweg met een stuk grond die
reikt tot aan de maas nabij de stuw inclusief boom-
gaard en riant grasveld. Verdwalen is onmogelijk
want overal staan wegwijzers. Deze borden volgend
komen we bij een mooi zitje onder de bomen waar
we dit interview beginnen.  Wie zijn jullie?  Wij

zijn;  Anja Noojen (42 ) is in Oirlo geboren en van
beroep lerares op het Dendron college in Horst aan
de maas , zij geeft daar levens beschouwing aan de
jeugd in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Jan-Willem
Reijers (54) is geboren in Renkum. Hij is afgestu-
deerd als beroepskeuze adviseur en heeft dit werk
10 jaar gedaan. Nu rijdt hij als eigen rijder (vracht-
wagenchauffeur) 3 dagen in de week, dagen van 15
uur, de andere dagen rijdt een personeelslid. Ook
hebben ze eerder een koeriersbedrijf gehad, dat
deden ze allemaal na het vaste werk, dat waren
gouden tijden. Van dat geld konden ze mooi het huis
opknappen, maar zijn droom was toch echt vracht-

wagenchauffeur. Wat is jullie gezinssamenstelling? We
hebben 6 kinderen, tweeling Anne en Sara (16) daar
zat 6 minuten tussen. Koen (14) Nol (10) en Gijs

van een dinosaurus  gevonden, al zijn ze er nog niet
over uit of het een melktand of een gewone kies is.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

(7). En nog een dochter Lot, helaas is zij maar 7
maanden oud mogen worden. Daarvoor hebben ze
een mooi kapelletje gebouwd in de tuin met haar
urn. Overigens is in deze grote tuin zelfs een kies
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Anja was afgestudeerd in Vlissingen en kwam terug
naar Limburg, niet naar Oirlo zo als ons mam had
gehoopt maar naar Venlo. Daar had ze een appar-
tement samen met nog een ander meisje om de
kosten te drukken, naast hun kwam een apparte-
ment vrij en dus zette de huisbaas een advertentie.
 J-W zat toen nog in het jongerenwerk en in die
groep was een meisje die interesse had in dat ap-
partement. Dus is zij met J-W gaan kijken. (de
huisbaas had aan Anja gevraagd of zij die rondlei-
ding wou doen). Toen alles bekeken was zei Jan--
Willem tegen Anja:  ”als dat meisje de kamer krijgt”
gaan wij samen eten, en van het een kwam het
ander…… In die tijd had J-W  een magirus (oude

rijden natuurlijk, rijbewijs sinds2008 Jan-Willem
sinds 1976. Hoe ben je bij MC en BC de Loi
gekomen? Door John v. Gellecom, hij is daar schuld
aan!! Ik kwam John tegen bij Océ we raakten aan
de praat en hij zei: “kom een keer meerijden”. In
die tijd was er nog plaats voor 6 pers. dus meteen
via John aangemeld, dat was in 2006 en heb er nog
steeds geen spijt van. Hier in Belfeld is ook zo’n club,
maar van die racers en daar pas ik voor. Welke
motoren hebben jullie gehad?  Anja is begonnen
op een Yamaha Diversion 600 en rijdt er nog steeds
heerlijk op rond (eigenlijk te weinig zegt ze) J-W is
begonnen op een Yamaha SR 500 twee cil. 10 jr.
mee getoerd, daarna jaren niet gereden en pas in
2003 een Yamaha Wild Star 1600 gekocht en 2 jaar
gehad. Daarna een nieuwe Intruder 1400 gekocht
bij Moes v Hoogstraten. In die tijd reed J-W voor
Roefs motor trading o.a. motoren naar de beursen
brengen en halen. En op een keer was ik met  John
v. Gellecom ‘partner in crime’ bij Polo in Kleve voor
wat spullen en daar was de koffie automaat kapot.
Dus de koffie dan maar bij south/east in Heijen gaan
drinken en vanaf die tijd rijd ik deze Harley Davidson
de ultieme jongensdroom. En die doe ik nooit meer
weg!!! Overal bekijks en mooi geluid. Wat is de

droommotor? Deze dus. Waar hebben jullie de
motoren in onderhoud?  De Yamaha is bij motor-
service Vierlingsbeek en de Harley bij South/East in
Heijen. Waar gebruik je de motoren voor? De
Harley voor woon/werk/hobby en de Yamaha voor
hobby en voor de garage te vullen. Waar heb je
op de weg een hekel aan? Anja: slecht wegdek/-
zandpaden en ook mensen die expres links blijven
rijden. J-W aan auto’s die voor je rijden en die de

brandweerauto) waarmee hij met de jongeren hun
huisraad bij elkaar scharrelde om deze hun kamers
mee in te richten. Dat deed hij overigens net voor-
dat ze grofvuil ophaalde en als ze dan wat gevonden
hadden naar hun zin dan zette J-W de sirene aan,
al was het dan s’morgens 6 uur (een prachtige tijd
lacht J-W). Anja heeft buiten haar drukke baan en
gezin ook hobby’s zoals lezen en uiteraard motor
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ruitensproeier aan zetten, ik rijd meestal met open
vizier en dan krijg je zo’n Dubro citroen in je
smoel BAH!! En regen, dan is het vrije en blije gevoel
helemaal weg. Wat is jullie favoriete
vakantieland? (even stilte) wij en de kids hebben
er een hekel aan om lang in de auto te zitten en kijk
om je heen, wij hoeven eigenlijk niet weg, we zetten
de caravan en tent op met BBQ, vriendjes en
vriendinnetjes, heerlijk toch!!! J-W: ‘Vroeger’ heb-
ben we samen met de magirus 9 maanden door
bijna heel Europa getoerd, heel veel gezien en
meegemaakt en daar teren we nog op, heerlijke tijd

(met z’n duim opstekend). Anja: ik heb stage gelo-
pen in Ierland en Engeland en daar is het heel erg
mooi dus…. wie weet. Lezen jullie ook motorlec-
tuur? Anja: nee, euh jawel, de loi reader dus!!  
J-W: als we naar de motorbeurs zijn geweest heb
je al gauw een tas vol en die spit ik wel door. Anja
heeft voor mij het boek van wereldreiziger Sjaak
Lucassen gekocht en dat is wel een bijzonder leuk
boek. Van René en Pieter krijg ik ook wel eens wat
maar daar blijft het dan wel bij. Wat is de mooiste
plaats/ streek waar je bent geweest? Anja: het

laatste weekend in Meppen daar vond ik het leuk
dat weidse dat vond ik prachtig en Luxemburg, maar
Z-limburg is ook mooi. J-W: Brugge/Bracht richting
Roermond of Berg en dal, Groesbeek en dan een
terras op de waalkade, heerlijk. Wat is het mooi-
ste stukje weg of bocht in de buurt? Anja: via
de maasdorpen naar jullie toe zijn mooie bochten.
J-W: Als je van Brugge naar Bracht rijdt een kleine
10 Km, kom je door een soort oerbossen met mooie

stilte:Nee, want dit gesprek wordt opgenomen en
stel dat we wat verkeerd zeggen of roddelen. Nee
gekheid, we vonden het een fijn gesprek en zijn
benieuwd wat het resultaat wordt. Succes ermee. 
Bert Simons en Leo Deckers

vennen dan bij 25/30 graden (als je in de zon direct
je kop verbrand) heerlijk koel met  cruise contro-
le erop, prachtig. En de weg van Overloon naar
Oploo fijne lome doordraaiers ruim zicht, prima. Zijn
er minder leuke dingen aan de club of willen
jullie iets toevoegen? Beide: wij vinden het leuk
als we wat vaker met een rit iets gaan bekijken een
kasteel, molen of een leuk dorpsplein. Want wij
rijden vaak langs zo’n mooie plekjes en dan rijden
we b.v. nog 5 Km door en stoppen dan wéér bij een
tankstation, jammer!! Anja: of wat vaker een
picknick op een mooie plek aan de maas b.v. heer-
lijk (wel even rekening houden met een toilet aub)
 J-W :dus vooral geen tankstations die zie ik met de
vrachtwagen al zat. Anja: Goeie tips hebben wij….
toch. Wat wil je zeker nog doen in je leven?
J-W: Scandinavië met de motor. Via Denemarken
die mooie brug naar Zweden of de Noordkaap.
 Anja: en Santiago? J-W: ja, dat doe ik op de terug-
weg. Wat vinden jullie van ‘de Loi reader’  J-W:
ik vind het leuk dat we zo’n blad hebben het ziet er
netjes verzorgd uit. Anja: in het begin was er wat
commotie over maar het werkt nu prima en er is
toch geld voor dus….en fijn dat jullie je daar voor
inzetten. J-W;  Het is zo wie zo een leuke club, een
warm bad waar je inkomt en dat meen ik serieus.
Toen John mij destijds vroeg zei ik tegen Anja: het
is maar de vraag of je daar als buitenstaander
tussenkomt, die kennen zich en bij elkaar op de
basisschool gezeten enz, enz. maar ik kan zeggen,
het is helemaal goed gekomen. Willen jullie nog
iemand de groeten doen?(of juist niet) even
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Caravanstalling
De Loi

Moderne ruime stalling voor 
uw Caravan, aanhanger, 
boot, auto, motor en/of 

bromfiets enz.

Venweg 11, Wellerlooi
Voor info 06-55 17 33 22

Pallets
Kisten

Schaverij

Maatwerk 
In houten

verpakkingen

Industrieterrein Spikweien 56, Lomm 
Tel. (077) 473 14 50, www.hombergh.nl

Gespecialiseerd in:

– Prothesetechniek
– Implantologie

Kasteellaan 35B Well
Tel: 0478-508135

Frans Broekmans 
Tweewielers
reparateur

Sint Vitusstraat 64
Tel. 0478-501228

Well
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Nader kennismaken met bestuurslid
Diana Wijnhoven
Al hoewel Diana en ik voor dezelfde baas werken en
elkaar zeer regelmatig zien, toch maar een afspraak
gemaakt om nader kennis te maken met Diana als
penningmeester(es) van de motorclub.
Diana is getrouwd met John Wijnhoven, lid van de
motorclub van het eerste uur. Samen hebben ze 2
zonen, Boy en Ralf.

De jongens rijden beiden scooter. Diana zelf heeft
niet zo veel met motors. Ze heeft 1 x bij John
achterop de motor gezeten en dat vond ze meer dan
voldoende.
Op de vraag of Diana er wel eens over nagedacht
had om ook motorles te gaan nemen kwam dus een
duidelijk antwoord, nee!! Ze rijdt een goede fiets en
dat is voldoende (beter voor de rest van de wereld).
Vroeger heeft ze wel een brommer gehad een Ba-
tavette gogo en een Zundapp (dames brommer).

Sinds 3 jaar zit ze in het bestuur van MC en BC de
Loi, ze werd hiervoor gevraagd en aangezien John
ook al lid was van de club en Diana zich graag, zoals
ze het zelf noemt: “wel ergens tegenaan bemoeid”
is ze bij het bestuur gekomen.
Ze vindt MC en BC de Loi een zeer gezellige club.
Vooral het jubileum feest was tot nu toe het hoogte
punt. Het was een behoorlijk druk weekend, ze heeft

ook het hele weekend met geld “op de tes” gelopen,
dat krijg je als je penningmeester bent…..
Ook met de weekenden van de motors is ze een
aantal keren mee geweest. Gelukkig waren er meer
dames die wel met het weekend mee wilden, maar
niet achterop de motor wilde zitten. Die dames,
waarbij ondergetekende ook aanwezig was, vertrok-
ken met de auto naar de plek van bestemming en
wachten rustig op een terrasje, onder het genot van
een verfrissend drankje, in het zonnetje, op de
aankomst van de motoren. In Luxemburg werd de
weg, recht voor het terras goed in de gaten gehou-
den, diverse groepen met motoren en zelfs een heel
wielerpeloton kwam voorbij. Uiteindelijk kwamen de
motorrijders uit Wellerlooi onverwachts vanuit een
weg rechts aanrijden. Ze waren al bijna voorbij,
voordat de dames op het terras het in de gaten
hadden.

Hobby’s van Diana zijn o.a. wandelen en lezen,
verder collecteert ze voor verschillende goede
doelen en beheert ze samen met John de kantine
van Resia, ook zit Diana nog in het bestuur van de
jeugdcarnaval. Als er buurtfeest is, is ze ook van de
partij, dan zit ze ook in de organisatie van de bar-
becue, vervelen is dus een woord dat niet voorkomt
in haar woordenboek.
Diana is verder nog werkzaam bij Poels meubelen
in Horst, daar verzorgt ze de orderverwerking en
div. administratieve werkzaamheden en als er een
feestje georganiseerd mag worden dan hoef je haar
maar te vragen en regelt ze mee.
Diana ik wil je bedanken voor de gastvrijheid en het
interview, we zien mekaar....
 
Suzan Theeuwen
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Wie doet wat bij MC en BC de Loi
Bestuur   
voorzitter Nico van Zinderen 0478-501884
plv. voorzitter Pascal Lagarde   0478-502843
penningmeester Diana Wijnhoven 0478-502423
lid Mart Fleuren 0478-501485
lid Leo Deckers 0478-502389
lid Ron Crommentuyn 0478-502443
lid Annie Wijnhoven 0478-502160

Toercommissie   
motor John van Gellecom 0478-501364
motor John Wijnhoven 0478-502423
motor Jan-Willem Reijers 077-4758024
motor Ans Jansen 077-4723021
brommer Fred Rosengarten 0485-531108
brommer Mart Fleuren 0478-501485

Commissie
weekendje weg

  

motor Ron Crommentuyn 0478-502443
motor Hans van Aerssen 0478-502110
motor Hans Theeuwen 0478-508020
brommer Piet Fleuren 0478-502037
brommer Jan Groenen 06-28558570
brommer Mart Fleuren 0478-501485

Feestcommissie  
 Pascal Lagarde 0478-502843
 Jan Habraken 0478-502817
 Leen van Aerssen 0478-502110
 Annie Wijnhoven 0478-502160

Redactie
commissie

  

 Petra van Kessel 06-18644591
 Suzan Theeuwen 0478-508020
 Leo Deckers 0478-502389
 Bert Simons 0478-501969

Aquisitie clubblad  
 Mart Fleuren 0478-501485
 Leo Deckers 0478-502389

Activiteiten 
 commissie

  

 Leo Deckers 0478-502389
 Ron Crommentuyn 0478-502443
 Nico van Zinderen 0478-501884
 Peter Geurts 077-4722005

Commissie 
Kermis
Broekhuizen

  

 Marc Vroemen 0478-502716
 Harrie Martens 0478-501203
 Nico van Zinderen 0478-501884
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RENÉ WILLEMS TECHNO-SERVICE

Reparaties
Keuring elektrisch handgereedschap

Keuring draagbaar klimmateriaal
Keuring valbeveiliging

Rijksweg noord 36
5951 AG Belfeld
Tel.077-3731090
Fax.077-3737570

info@rwtechno-service.nl
www.rwtechno-service.nl

Op bestelling kunnen wij onderdelen leveren voor Kreidler, Yamaha FS1,  
Honda mt/mb/mtx en Puch Maxi. 

Tevens verkoop van nieuwe 4 takt scooters 

Op bestelling kunnen wij onderdelen 
leveren voor Kreidler, Yamaha FS1, 
Honda mt/mb/mtx en Puch Maxi.
Tevens verkoop van nieuwe 4 takt scooters

zundappgaragevenlo
Voltastraat 7e
5928 PC venlo-Blerick
Email: 
Website: zundappgaragevenlo.nl
Open Ma t/m zat.  11.00 - 17.00 uur.

Zundappgaragevenlo
voor al uw onderdelen.

Zundapp en Vespa ciao onderdelen
uit voorraad leverbaar.
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kalender toerritten
            2012  
9 april   openingsrit (2e paasdag)
6 mei lenterit
28 mei pinksterrit (2e pinksterdag)
8-9-10 juni brommer weekend
17 juni tussenrit
22-23-24 juni motorweekend
8 juli zomerrit
5 augustus vakantierit
9 september najaarsrit
7 oktober snertrit

Kermis Broekhuizen 2011
 
De organisatie van de kermis in Broekhuizen was
blijkbaar tevreden met ons werk van het vorig jaar,
ze vroegen ons ook dit jaar de horeca te verzorgen
op kermis zondag. De kermis in Broekhuizen is uniek
in de regio. Het zeer afwisselende programma voor
jong en oud wordt goed bezocht door bezoekers uit
Broekhuizen en ver daar buiten. Geen moeilijk
gedoe, maar een oergezellige sfeer die heel veel
kermisgangers aanspreekt. Ook een sfeer die ons
als MC en BC de Loi aanspreekt.
Dus gaven we weer gehoor aan hun vraag om te
helpen. Een keuze die gedragen werd door bijna alle
leden die de jaarvergadering bezochten. Helaas was
het enthousiasme iets minder toen men zich kon
opgeven om helpen. Ondanks deze kleine tegenval-
ler is het goed gekomen. Om twee uur ’s middags
zat de eerste ploeg bij ons clubhuis de Smid aan de
koffie (Sandra en Pascal bedankt!) en bereidde zich
geestelijk voor op de klus die hun te wachten stond.
Alle gasten werden voorzien van een keurig glas bier
of fris en de stemming zat er al snel in. Met uitzicht
op de Maas werd menig vaatje leeg getapt.
De tweede ploeg kwam rond vijf uur versterking
bieden en kon ook gelijk flink aan de bak. Zeker
toen Dries Roelvink de boel onveilig kwam maken.
Rond half acht reisde de laatste groep richting het
feestpaviljoen. Ook deze mensen, keurig in het shirt
van de club, mochten gelijk de handen uit de mou-
wen steken. Dankzij de ervaring van onze leden,

had iedereen z’n draai snel gevonden. Gelukkig
waren een aantal mensen uit de eerste en de
tweede ploeg verslaafd geraakt aan hun baantje en
maakte diverse overuren. Hierdoor kreeg iedereen
op tijd z’n drankje.
De band Trademark zorgde voor de rest. Wat een
topband! Nog een uurtje stuiteren op de muziek van
een zeer fanatieke dj met ongetwijfeld een gehoor-
beschadiging en toen ging bij de meeste gasten toch
langzaam het licht uit. De hoogste tijd om een
hamburger bij Jan Aerdts te verorberen en naar huis
te waggelen.
Bij ons ging juist het licht aan zodat we de boel
konden poetsen en gereed maken voor de volgende
dag. Nog effe nakletsen, hamburger happen, afre-
kenen en naar huis. Lekker het mandje in…
Allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp en hope-
lijk lukt het om het volgend jaar weer te gaan helpen
in Broekhuizen. Niet alleen voor de leuke bijdrage
aan onze clubkas, maar vooral voor een gezellige
dag met z’n allen.
                               Groetjes, Harry en Marc
 

De redactie 
van de 

Loireader 
wenst u 
allen

Prettige 
Kerstdagen

En een
Voorspoedig

2012
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gespecialiseerd in verkoop van witgoed, 
verhuur van: koelkasten, koelcontainers en toilet wagen. 

 wij hebben alle merken op voorraad! 
 onderdelen van alle merken! 
 verkoop en montage van airco's! 
 bij ons kunt u terecht voor tweedehands witgoed! 
 ook voor diverse witgoed apparaten met schade! 
 verhuur van koelkasten en koelcontainers! 

 concurrerende prijzen en een zeer complete aflevering service! 
 vakkundige bezorgdienst van maandag t/m vrijdag! 
 wij nemen het oude apparaat gratis mee 
 standaard 2 jaar fabrieksgarantie, bij storing Fa Lomme bellen! 
 mogelijkheid van 10 jaar garantie op het merk Miele! 

 

 

Van Aerssen Venray

Metaalbewerking Machining

Macroweg 12, 5804 CL Venray
Tel.0478-550101, fax 0478-513744

www.vanaerssen.nl   info@vanaerssen.nl
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                                                                                                           BP Well
                                                             Moleneind 19

                                                                                                    5855 CB  Well

TÜV onderzoek heeft bevestigd:
…meer kilometers per tank

… meer vermogen
          … minder uitstoot

 BP brandstoffen  =  Kwaliteit!

18



Ik geef de pen door
Hallo, ik ben Jos de Riet en heb de pen van Marth
gekregen om iets over mij zelf te vertellen.

Ik woon in Well en ben daar ook geboren. Ik heb
altijd al iets met “voortbewegen” gehad. Toen ik
klein was een pony, daarna op mijn 12-13e jaar een
brommertje. Ons cross-gebied strekte zich uit van
Well (Bosserheide) tot aan Putjesberg en Tuindorp.
Toen kwam ik al in de Loi!
Op mijn 16e mijn eerste echte brommer, een
Zündapp gekocht. Tot mijn 19e nog een Kreidler en
een andere Zündapp versleten!
Daarna mijn rijbewijs gehaald en een blauwe
maandag ge-autocrosst.
Het “voortbewegen” ging verder met surfen en een
open zeilboot, daarna nog een kajuitzeiljacht. Wat
ik ook met veel plezier gedaan heb. Ik ben jarenlang
lid van watersportvereniging de Paesplas geweest!
Vele vakanties op het water doorgebracht.
In de tussentijd hebben we 3 kinderen gekregen en
werd de boot toch wel wat klein! Toen mijn zoon
Stan 16 werd en een brommer ging kopen, werd dit
een Zündapp, een klotenstoter!
Via mijn werk  kwam ik hierover met Peter Jaspers

aan de praat en hij zei dat ik op zondag maar een
keertje moest meerijden in de Loi. Daarna is het
virus (bij mij, niet bij Stan) snel toegeslagen en
inmiddels staan er een 3 –tal Zündapp’s en een DKW
in de garage. Een ben ik nog aan het opknappen
(project zit in een kist!).  Ik heb de smaak zo te
pakken dat ik inmiddels ook mijn motorrijbewijs
gehaald heb en een Yamaha XJ 900 Diversion
aangeschaft heb, waar ik veel plezier aan beleef.
Zomers naar het werk en ’s avonds vaak nog een

rondje!
Ik vind MC&BC de Loi een leuke, gezellige club, waar
jong en oud zich thuis voelt. Dat moet ook zo blijven.
Dat er verder geen verplichtingen zijn staat mij wel
aan. Vrijheid, blijheid! Ik hoop nog lang met veel
plezier bij deze club te horen!
Ik geef de pen door aan ….Bert Simons
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               Batavus Gazelle RIH Sparta             Union

Coenders Tweewielers
Heijen

Rijwielen, bromfietsen en elektrische fietsen zoals:
BATAVUS – GAZELLE – RIH – LOCOMOTIEF – SPARTA - UNION 

VESPA en PUCH brommers

Meer dan 400 fietsen op voorraad
Hoofdstraat 34 Heijen 
telefoon: 0485 - 511597

5 x 11 Jubileum carnaval in
Wellerlooi
 
Wij van de MC en BC de Loi zijn vereerd dat er voor
het nieuwe carnavalsjaar leden van onze club bij het
prinselijke trio van CV De Kuluut Wellerlooi uitver-
kozen zijn.
 
Dit zijn Prins : Hans d'n urste (Theeuwen) en
adjudant : Pascal (Lagarde), beide al heel wat
jaren trouwe motorleden.

 
Carnavalsjaar 2012 wordt sowieso een extra fees-
telijke carnaval want  C.V. de Kuluut bestaat dan 5
x 11 jaar.

 
Wij van de Loireader wensen het trio, Prins Hans en
adjudanten Pascal en Mario (van Giesen) dan ook
een heel fijn carnavalsjaar en jubileumfeest. 

 
Tevens kunnen leden die het prinsentrio willen feli-
citeren dit doen op de grote jubileumreceptie op 29
januari 2012 in de feesttent aan de Droogstal.
 
Deze middag wordt muzikaal begeleid door de
Carnavalsband.nl            Aanvang is om 13.30 uur.
 
KULUUT … AHA !!!!
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Slijterij en feesterij 

De Smid

Rijksweg-Zuid 14
5856 AB Wellerlooi
www.desmidwellerlooi.nl

Het adres voor als u iets te vieren heeft.
Wij verzorgen ook:

– vergaderingen
– koffietafels
– verjaardagen
– tapverhuur
– meubilair verhuur
– bruiloften
– catering op locatie
– en zomers een mooi terras

Graag tot ziens bij De Smid.
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Verslag snertrit motoren 06-11-'11
Rond half 10 ‘s-morgens druppelden bij ons clubhuis
“de Smid” al verschillende motoren en brommers
binnen. Na een heerlijk kopje koffie/thee en wat
gezellige zondagmorgengesprekken gingen de
brommers zich klaarmaken om te vertrekken voor
hun snertrit. Nadat de motorrijders hun “uitge-
zwaaid” hadden, maakten zij ook aanstalten om te
vertrekken. Zoals zo vaak, vroeg Lei van Rensch
welke kant dat ze opgingen, om de rijksweg even
af te zetten. Lei en dochter Sandra zorgden ervoor
dat we met 20 motoren mooi achter elkaar weg
konden rijden. De tocht ging door een prachtige
omgeving met mooie herfstkleuren over Brabantse

wegen met glooiende bochten. Bij een verkeerslicht
konden de laatste motoren er niet door en wachten
dus netjes... en w88 en w88. Nadat ook de slagbo-

men van het naastgelegen spoor omhoog gingen,
konden zij ook verder rijden. Dit zorgde er wel voor
dat de laatste motoren na wat bochten de groep
even kwijt was. Totdat het groepje Anja “tegen”
kwam, toen wisten ze dat de rest in de buurt was
en troffen ze elkaar weer bij een tankstation.
Daarna doorgereden tot in Helmond waar ze op een
mooi terras neerstreken aan de Zuid-willemsvaart.
Jan-willem deelde oliebollen uit, gebakken door z’n

dochter. Wat warms erbij te drinken en voor som-
mige een stuk appeltaart, liet het zich allemaal goed

smaken. Bij het vertrek wilde Jolanda nog iets tegen
Nico zeggen en brak daarbij, zonder erg, Nico’s
spiegel van de motor, ze schrok hevig (waarna Nico
het spiegel zonder blikken of blozen er weer opklik-

te). Daarna door Helmond heen om de mooie route
weer te vervolgen. Plots begon er achteraan een
motor hevig te roken, nadat Bert er op attent ge-
maakt werd (zelf ook al verbaasd) werd er gestopt.
Er bleek flink olie uit het blok te lekken en het bleek
dat Bert met deze (geleende) Yamaha Diversion 600
niet verder kon. Bert bij Nico achterop en weer

verder. De motor werd bij een woning achtergelaten
en later weer opgehaald door de bezem(vracht)
wagen van Pascal. Weer terug bij de Smid, bleek
dat de brommers er ook net waren. Sandra had de
snert goed verzorgd met brood/ham/schink enz.

kortom het was een mooie rit uitgezet door de
tourcommissie, een mooie afsluiting van dit
jaar.                         Bert en Leo

22



23



24


