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Woord van de Voorzitter
Beste Motor- en Brommerleden,
We beginnen dit jaar met een mooi zonnig voorjaar,
dus vol op genieten van de uitgezette routes,
waarvoor dank aan de uitzetters.
Mocht je nog een route uit willen zetten meld je dan
bij de toercommissie.
Ook de weekendjes weg zijn geweest, ik hoop dat
iedereen weer met volle teugen hiervan heeft genoten.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van
ons motorlid Kay Peters, Kay was lange tijd ziek en
heeft altijd genoten van het motorrijden.
Hij zal altijd in onze gedachten blijven.
We wensen zijn familie veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.
Tevens kan ik melden dat het bestuur in overleg
met de broekhuizencommissie, besloten heeft om
te stoppen met het tappen op de kermis in Broekhuizen, in verband met te weinig animo onder de
leden om dit te blijven doen.
Er is nog gekeken naar een samenwerking met een
andere Wellerlooise vereniging maar ook dat mocht
niet zo zijn.
Vandaar dat deze commissie nu opgeheven is.
Bij de bromfietsen heeft de aanhangwagen al zijn
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gerwijnhoven@planet.nl
www.mcenbcdeloi.nl
Mc&Bcdeloi Vrienden

dienst bewezen, bij de lente rit stonden er al twee
brommers op, die tijdens deze rit niet meer verder
wilde.
Verder wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet
en gezelligheid tijdens deze ritten en wens jullie
allemaal een goede vakantie toe.
Nog een heel leuk Motor en Brommer seizoen 2014
toegewenst met veel mooie en veilige kilometers.
Jullie Voorzitter;

Nico van Zinderen.

Installatiebedrijf Jos Thiesen
Blitterswijck

T 06 27 27 76 20

www.j-thiesen.nl
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Woord van........ de redactie.
Daar is ie weer de nieuwe Loi-Reader, deze keer
weer met spannende verhalen, o.a. leuke weetjes,
In the picture, Geef de pen door, en nog veel meer…..
Ook hebben we een nieuwe rubriek: De duo passagier van……… daarin komt iemand aan het woord die
vaker meerijdt, achterop de motor of brommer.
Zoals jullie wellicht ook weten komt Jan-Willem
Reijers ons versterken. Hij heeft al enkele keren
voor de Loi-Reader geschreven, we hebben hem
gevraagd en hij zei enthousiast: “ja leuk”.
Verder staan er verslagen van toerritten, de nieuwe
aanhangwagen, onze jaarlijkse weekendjes weg
voor de brommers en motoren en ja daar is ie weer….
Woord van de Voorzitter. Verder zijn er, onder de
bestaande adverteerders enkele nieuwe, allemaal
weer bedankt voor jullie medewerking. Als je iets
gaat "spenderen" denk dan aan deze sponsors,
dankzij hun wordt dit clubblad mede mogelijk gemaakt.
Sinds kort heeft Peter Vousten een Facebook pagina

en wel “mc&bcdeloi Vrienden”, daar staan leuke
foto’s, verhaaltjes en nog veel meer op, deze pagina is gemaakt en wordt beheerd door Peter, ga maar
eens kijken. Verder wensen wij jullie een veilig en
mooi seizoen en veel rijplezier toe.
De Redactie.

In memoriam
Onlangs is ons motorlid Kay Peters overleden. Kay
wordt herinnerd als gangmaker bij weekendjes weg,
feestavonden en andere activiteiten. Hij zette zich
in voor diverse commissies.
Door zijn ziekte kon Kay de laatste jaren niet meer
actief deelnemen aan de activiteiten van de club.
Gertie, Kimberly en Mike, heel veel sterkte gewenst
met dit grote verlies.
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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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In the picture.....
Deze keer een in the picture van niet 1 maar van 2
personen.
Wilfred en Helmi Kessels uit Lomm. Zo’n vijf jaar
geleden hebben Wilfred en Helmi besloten, toen
hun oudste zoon 16 werd, om voor hem op zoek te
gaan naar een brommer (maar dan niet zo’n plastic
ding) zoals Wilfred het noemde. Dus werd er driftig
gezocht op Nolensplein en laat daar een mooie
Zundapp GTS op staan. Eenzelfde als waar Wilfred

vroeger op reed, ook de kleur was hetzelfde. Toen
hij 16 werd mocht hij van zijn vader ook een
brommer maar ook echt niet eerder. Niet harder dan
was toe gestaan, want vader telde de tandjes van
de tandwielen en sleutelen om op te voeren was uit
den boze. Geen probleem, Wilfred had zijn brommer
en kon er mee naar school. Alle vrienden hadden
een brommer, dus samen gingen ze overal heen.
Natuurlijk was het nu dan ook niet alleen hun zoon
die op de Zundapp reed, maar de brommer stond
er en ook Wilfred reed af en toe wat rond en vond
het dan ook zó leuk om te rijden en dan heerlijk het
hoofd leeg te maken. Volgens Helmi had hij dit al
veel eerder moeten doen, het is een geweldige
manier om te ontspannen en tot rust te komen.
Inmiddels rijdt de zoon minder op de brommer
omdat hij nu zijn rijbewijs heeft en een eigen auto.
Helmi mocht ook brommer leren rijden en er werd

op het industrie terrein geoefend. Bij de eerste de
beste lantaarnpaal crashte ze al, gelukkig droeg ze
een helm en is alles goed afgelopen. Voor Helmi
geen voet geschakelde brommer meer, ze heeft nu
wel haar eigen Zundapp met handschakeling maar
de volgende brommer wordt vast en zeker een
automaatje. Sinds enkele jaren zijn ze bij MCBC,
omdat de schoolvriend van Wilfred, (Ron Crommentuijn, weliswaar met een motor) bij de club is en
aangaf dat er vanuit de Loi toer ritten gereden
werden. Het was het 5 jarig- jubileum weekend waar
Wilfred kwam kijken en besloot om eens mee te
rijden, daarna is hij samen met Helmi lid geworden.
Er moest toch eerst nog wat gesleuteld worden om
de brommers in goede conditie te krijgen, maar met
de tip om naar Zundapp Pietje te gaan was dit geregeld.

Wilfred heeft al een vriendengroep vanaf de lagere
schooltijd en zien elkaar bijna wekelijks. Alleen Ron
woont niet meer in Lomm maar alle anderen wel en
er wordt dan ook geregeld samen een pilsje gedronken en vieren ze kermissen samen, maar er moet
natuurlijk ook gewerkt worden. Ongeveer 7 jaar
geleden werd er aan de Rijksweg in Lomm een mooie
grote werkplaats gebouwd en daar hebben Wilfred
en Helmi een mooi verwarming/sanitair bedrijf. Dus
loodgieterswerk. Het is een prachtig bedrijf en er is
een mooi kantoor bij. Gelukkig is er ondanks de
crisis weer langzaam aan meer werk bij gekomen,
er zijn weer verbouwingen en vernieuwingen van
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badkamers. Maar goed ook, er moet toch een gezin
met 4 kinderen verzorgd worden. Ken de oudste
(19) is met een deeltijdopleiding bezig voor lasser,
3 dagen praktijk en 2 dagen naar school in Hasselt.
De 2e zoon Dion (18) rijdt dagelijks op en neer naar
Maaseik waar hij een opleiding volgt voor zorg en
welzijn en hij loopt stages. Dochter Lynnn (16) volgt
een kunstopleiding in Genk en de jongste Max (15)
zit op de hotelschool in Hasselt en heeft bij Alt Arce
in de keuken een weekendbaantje wat hij geweldig
leuk vind. Dit koken heeft hij zeker niet van een
vreemde, Wilfred heeft als hobby koken en gaat al
20 jaar één keer per maand met een kookclub in
Maasbree koken. Hierbij is ook een van zijn "kammeruj" die hem eens meenam en daarna zijn ze
blijven gaan en koken ze met zijn 10en. Elke maand
is er een ander menu en natuurlijk wordt er thuis
ook wel eens een recept na gemaakt en gekookt,
samen met Max. Dan wordt er door de tuin gelopen
en gekeken wat er in staat aan kruiden en groenten
en gaan ze aan de slag in de keuken. Helmi is altijd
vroeg uit de veren, ze brengt in Lomm de krant rond
en maakt dan al vroeg haar rondje. Verder helpt ze
op kantoor en heeft ze enkele hobby’s zoals lezen,

‘s morgens eerst uitgebreid de kranten, maar ook
dikke boeken, verder bloemschikken en lekker een
beetje bezig zijn in haar tuintje, waar ze bij het
spitten op een steenmassa terecht kwam en met
hulp en nog meer spitten kwamen ze een oude
waterput tegen, deze hebben ze leeg geschept en
boven de grond weer mooi op gemetseld. Tijd voor
vakantie maken ze ook en het kan goed voorkomen
dat ze ’s morgens bedenken om een paar dagen weg
te gaan en daags daarna al 900 km verder zitten.
Ze hebben een mooie caravan maar thuis bij hun
zwembad is het ook heerlijk ontspannen. Indien
mogelijk gaan ze natuurlijk met de brommers mee
met weekendje-weg. Verder zijn ze heel tevreden
en hopen nog vaak samen ritjes te maken met MCBC
en wensen iedereen mooie en veilige ritten. Dank
voor jullie gastvrijheid,
José Vousten en Petra van Kessel

INSTALLATIE
BEDRIJF
WILFRED KESSELS

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

NEFIT
GREE-AIRCO
GASHAARD
SANITAIR
Onderhoud C.V.; vraag naar ons
onderhoudscontract
Gas-en watertechnische installaties;
verbouwing/nieuwbouw/badkamers
Zinkwerk - zonnepanelen - Riolering pelletkachels -Sanitair - haarden - airco
Nefit Comfortdealer, VNI-installateur,
Sei-erkend

Rijksstraatweg 41, Lomm

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-16.30 uur
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Maak een afspraak met Wilfred:
info@wilfredkessels.nl
bel: 077-4732106
Mobiel: 06-53818687

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!

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

Motor Service Vierlingsbeek
Schootsveld 8, 5821 EH Vierlingsbeek 0478-631602

Duo passagier... Ellie Bovendeerd
Op een dinsdagavond 19.30 uur staan we in Venlo
voor het huis van Ellie en Pieter Bovendeerd. Pieter
doet open en laat ons binnen. Wij hangen onze
jassen op en het viel ons direct op dat halverwege
de trap een vitrinekast stond, daar moesten we even
naar kijken. Dat is een hobby van Pieter, hij verzamelt namelijk miniatuur auto’s van het merk Opel,
leuk om te zien. Maar wij komen niet voor Pieter
maar voor de vrouw des huizes, Ellie. (Vandaar ook
geen foto van de vitrinekast Pieter) Na een kopje
koffie en een lekker stukje vlaai beginnen wij aan
het interview.

Wie is Ellie? Ellie is moeder van 2 kinderen een
jongen en een meisje en oma van 4 kleinkinderen,
daar past ze regelmatig op als het nodig is en vindt
dit erg leuk. Het leven van Ellie bestaat veel uit
actief zijn, ze wandelt veel, ze doet aan zumba en
jazzballet. Elly heeft vroeger in verschillende modezaken gewerkt, waar ze veel modeshows voor gelopen heeft, vele foto’s zijn daar getuige van. Elly
doet nu ook nog vrijwilligerswerk bij het Limburgs
museum, daar staat ze in het Grand-Café. Ja, ja,
Elly is een bezig bijtje.
Heb je zelf brommer of motor gereden? Nee
nooit, heb wel eens op een brommer gezeten en dat
is eigenlijk alles, heb nooit de behoefte gehad om

het motorrijbewijs te halen, ik zit liever achter op
de motor, kan ik lekker genieten van de natuur en
de uitzichten.

Hoe ervaar je het om duo passagier te zijn?
Prachtig, geweldig, lekker achterop bij Pieter, het is
ook een moment van omschakelen, thuis ben ik
altijd bezig met allerlei dingen en op de motor kan
ik alleen maar stil zitten en rond kijken en daar
geniet ik dan ook van, lekker de wind in het gezicht
en de geuren van de natuur.

Wat vind je van het motorweekend? Super leuk
en erg gezellig. Wij zijn er ook altijd bij met het
motorweekend. Ik vind het fijn dat we direct werden
geaccepteerd in de groep, kijk wij zijn toch “vreemde” mensen, wij komen uit Venlo en weten bijna
niks van Wellerlooi, dan is het toch even afwachten
hoe de mensen reageren. Wij zijn helemaal geen
moeilijke mensen maar toch. Verschillende mensen
uit onze club hadden les gehad bij Pieter, zowel
motor, auto of vrachtwagen. Dus Pieter kende er al
een paar van maar ik niet, het is ons echter reuze
meegevallen, we werden gelijk opgenomen en dat
is een fijn gevoel.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Vroeger zijn we veel naar Frankrijk aan de zee ge-
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terecht kwam daar gingen we heen hi, hi, hi. De
eerste keer was in Doesburg aan de IJssel bij Nijmegen. Toen we de motor hadden gingen we vaker
naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg of Denemarken, vliegen doen we sowieso niet.
Wat vind je van MCBC de Loi? Ik vind het altijd
wel leuk en met bepaalde dames heb je toch meer
een klik, b.v. met Ans of Jose vind ik het heel gezellig als die erbij zijn. Wel vind ik het leuk als we
ongeveer weten waar we heen gaan of b.v. gaan
eten en de uitzetters zich goed voorbereiden. Voor
de rest zijn we heel tevreden en ga vooral zo
door!!!
Groetjes Ellie Bovendeerd.
weest met de kinderen. Toen die niet meer meegingen zijn we vaak gaan rondtrekken door West Frankrijk (Jura) en het Duitse Zwarte woud. Eerst
met de vouwcaravan later met de caravan. B.v. een
week rondfietsend de streek bekijken en verder
rijden, (toen nog het hondje mee) heerlijk was dat.
Later ook wel Luxemburg en België. Als we in Nederland op vakantie wilden, gooiden we wel eens
een muntstuk achter ons op de kaart en waar die

De aanhangwagen....
Na enkele vergaderingen en tijdens tochten gepraat
te hebben over een aanhangwagen, hebben enkele
brommerleden het initiatief genomen en het plan
uitgewerkt om een aanhangwagen voor de club te
realiseren.

Zij hebben er veel vrije tijd in gestoken en met nog
meer plezier aan gewerkt, het resultaat mag er dan
ook zeker zijn. Alle leden van de brommerclub zijn
hier erg blij mee, want ze hebben er "helaas" ook
al gebruik van moeten maken. Tijdens de voorbereidingen van de opbouw kwamen er ook spontane
sponsoren om de hoek kijken, nl:
Harrie van Loenen: onderstel.
Vakgarage van Wanroy: lagers.
Automaterialen Keulen: verlichting.
Peter Vousten: watervaste bodem.
Peter Keijsers: verlichtingsbak.
Wiel Koppes: lagers en remmen vervangen.
Mart Fleuren: gereedschap en klein materiaal.
Peter Jaspers: diverse materialen en design.
Jos de Riet: diverse materialen en ideeën.
MC & BC De Loi, 2 inrijklemmen met spanbanden.
Sponsoren en Klussers; Allemaal hartelijk bedankt
voor jullie inzet....Top!!!!
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Tunnelstrasse 19, D-53505 Altenahr
Tel. 0049-2643 902160 | www.amtunnel.de | info@amtunnel.de

Caravanstalling
De Loi

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

Ossenpaß 19,
DE-47623 Kevelaer
Tel. 0049-173 2430616
www.kfz-verstappen.de
info@kfz-verstappen.de

Venweg 11, Wellerlooi
Voor info 06-55 17 33 22
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Weekendjeweg met de brommers.
Het was vrijdag 30 mei en de zon scheen heerlijk,
dat was de laatste paar dagen wel anders geweest.
We zullen maar denken dat we het weer krijgen
zoals we het verdiend hebben. Met zijn 15-en verzamelden we ons bij het clubhuis en de bagage (ook
geheimzinnige bagage) werd meegenomen door
Jos. Allemaal met een vrolijk humeur gingen we op
weg naar Hulsberg en via Duitsland met een stop
bij onze alom bekende Imbiss kwamen we tegen
half 4 op ons logeeradres aan. De eigenaren Rolf en
Jeanine stonden ons op te wachten en onze brommertjes kregen als eerste een geweldig mooi, goed
ingerichte garage. Zelf kregen we de sleutels voor
de 2 dan wel 3 of 4 persoons kamers en kwamen in
een prachtig hotel met een schitterende binnenplaats, waar ze heerlijke koffie hadden (vraag maar
aan Wim Janssen) en een goed stuk vlaai. Natuurlijk
mochten we daar ook enkele heerlijke alcoholistische drankjes nuttigen en kregen we een geweldig
origineel Zundapp Pietje keuzemenu voor gelegd

Doordat meerdere gasten het mochten aanschouwen en beluisteren, werd er al snel duidelijk dat
daags daarna André Rieu zou bellen of onze “Jantjes” ook bij hem in het programma wilden optreden,
helaas konden ze het net niet eens worden over de
financiën en of André nou in het voorprogramma
kwam van de “Jantjes” of dat het andersom was.
Een wijselijk besluit genomen door beiden deed hen
afzien van verdere verplichtingen. De zaterdag werd
er een rit gereden in de mooie omtrek en trotseerden we enkele heuveltjes waarvan sommige pittige.
De Zundappjes konden dit allemaal wel aan en de

waar we uit mochten kiezen en wat met zorgvuldigheid werd klaar gemaakt door de zeer goede kok.
Na het eten natuurlijk een rondje wandelen en de
buurt verkennen, daarna een of meerdere slaapmutsjes. We werden die avond verrast door een live
optreden (vandaar die extra bagage) van ons enige
echte eigen muzikaal begaafd duo “DE JANTJES”.
We konden meezingen en werden daarbij door hen
begeleid op de accordeon en een drumstel met bel!!
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delen. Er was die avond door het hotel een live
optreden van een duo geregeld (niet onze “Jantjes”) en daarbij was het erg gezellig, jammer genoeg
stopten ze er al heel vroeg mee, wij dus nog niet.
Na een goede nachtrust aanschuiven voor het
laatste ontbijt in Hulsberg en weer naar de Loi. De
routes die onze organisator Jan Groenen al had
uitgezet, maar die door omstandigheden deze keer
niet mee kon hebben we bewaard en het is zeker
een extra dank je wel waard aan diegene die het
overgenomen hebben. CHAPEAU Het waren weer 3

Puch van José ook wel, die kroop goed berg op en
af, maar de Rap van Wiel deed zijn naam deze keer
geen eer aan. Het was een geweldig mooie rit en
we reden via België richting Vaals waar we bij het
hoogste punt onze pauze hadden. De sigaretten zijn
in België niet zo duur als bij ons en Vincent wist daar
gebruik van te maken door een “koffer” vol in te
slaan. Deze werden dan ook Nederland in gesmokkeld en de straf zal zoet zijn maar alsof de’n duivel
er mee speelt, pech aan de Kreidler! De koppelingskabel begaf het en effe maken duurde net iets
heerlijke dagen en het is daar zo mooi dat we graag
een ander jaar met Jan als kopman daar zeker nog
een keer kunnen gaan genieten. Wellicht rijden we
dan ook de mergellandroute. Dit was het voor dit
jaar en de planning is om volgend jaar het eerste
volle weekend van juni te gaan, dus alle geïnteres-

langer dan wanneer dit bij een zundapp zou zijn,
maar Vincent kon weer rijden en later bij het hotel
heeft hij alles gefikst (je moet er niet aan denken,
dat de enige Kreidler die er mee rijdt ook nog op de
kar zou moeten). De rit ging nog door de schitterende omgeving en weer aangekomen in Hulsberg
was het goed toeven op het terras. Opfrissen en
genieten van alweer een heerlijke maaltijd en voor
enkele even uitrusten en voetballen kijken of wan-

seerden, noteer dit al en we hopen met wederom
een gezellige groep te kunnen gaan. Voor hen die
nu niet mee konden, jullie zijn allemaal hartelijk
welkom om eens mee te gaan. Dank aan de goede
organisatie.
petra van Kessel
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Van Aerssen Technics BV is gespecialiseerd in de complete nabewerking zoals:
 CNC draaien frezen
 Hoogwaardig slijpen polijsten handmatig
 Slijpen en polijsten met compleet
geautomatiseerde robot installaties
 Complete trommel finishing
Van Aerssen Technics BV
Energieweg 1
5804 CE VENRAY
0478-55 02 26
www.vatvenray.nl
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Motorweekend 2014
Onze motorrijders zijn doorzetters, hebben karakter en ruggegraat. Vandaar dat zij zich – na het
verregende motorweekend 2013 – massaal hebben
aangemeld voor het motorweekend van dit jaar. 25
motorvrienden op 19 motoren zijn bereid opnieuw
de elementen te trotseren, hun stalen ros door weer
en wind te sturen om desnoods onderkoeld de plaats
van bestemming te bereiken. Het is echter waarschijnlijker dat de keuze voor “Hotel Königs zur
Schloss” te Rheda-Wiedenbrück van doorslaggevende aard is geweest voor deelname. Wij hebben
dit hotel al eerder aangedaan, in 2009 om precies
te zijn. Dit paradijs op aarde was destijds net een
week geopend toen onze motorbende het mocht

uittesten. We hebben ons “damals” blijkbaar keurig
gedragen, want we mogen weer terugkomen. De
kamers in het etablissement zijn complete suites,
de toiletten gepimpte balzalen en de keuken verdient minimaal één michelin ster!! Achter de bar
staat Sandra (een duitse weliswaar), dus we voelen
ons direkt thuis!! Als uw verslaggever met echtgenote vrijdagavond rond 21.00 uur arriveert, is het
al gezelligheid troef in de bar van het hotel. De
grootste groep is 's middags rond de klok van twee
vertrokken en om 19.00 uur aangekomen. Net voor
ons zijn Ron&Luciënne en Martin ingechecked. Zaterdagmiddag komen John&José en Barth met ega
nog na omdat ze de geplande barbecue voor geen
goud willen missen. Wij zijn verblijd door de aan-

wezigheid van Pascal Lagarde. De bevlogen en
immer hardwerkende uitbater van ons stamlokaal
in Wellerlooi heeft maar weinig tijd om mee te rijden
met onze toerritten én beschikt nog steeds niet over
een eigen motorfiets. Vanaf deze plaats willen wij
daarom Jan Habraken danken voor het geheel
vrijblijvend ter beschikking stellen van zijn Goldwing. Vermoedelijk is dit ook de laatste keer dat
Jan het bankstel op wielen heeft uitgeleend als hij
ziet wat er gedurende 500 kilometer achter de motor

heeft gehangen.... Op de parking naast het hotel
ontwaren we ook een onbekende motor, een keurige donker paarse Honda Deauville. Deze blijkt van
Suzan Theeuwen te zijn. Nu de kinderen wat groter
zijn heeft zij het motorrijden weer opgepakt. Tijdens
de ritten op zaterdag en zondag laat ze zien het nog
zeker niet verleerd te zijn. De vrijdagavond verloopt

verder in harmonie. Dat Martin een aanvaring had
met een opstapje, heeft dan ook niets met overmatig alcoholgebruik te maken. Het merendeel van
onze bikers trekt zich bijtijds terug in hun suites om
zich mentaal en vooral ook psychisch voor te bereiden op de rit van 300 kilometer op zaterdag. Na een
enorm uitgebreid ontbijtbuffet, vertrekt de karavaan rond 9.00 uur onder de bezielende leiding van
Hans Theeuwen. We hebben vrijwel direkt ruzie met
een duitse marktkoopman (Duitsers kunnen zo
zeuren) en maken met de vlam in de pijp van Hans
van Aerssen's Harley als het ware een grote cirkel
om Rheda-Wiedenbrück. Het landschap is eerst
zachtglooiend en wordt naderhand meer heuvelach-
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tig. De natuur ligt er prachtig bij. We rijden afwisselend door bossen en uitgestrekte graan/koren
velden. Ook de liefhebbers van haarspeldbochten
komen volledig aan hun trekken. We maken een
koffie-pauze bij een biker-camping annex manege,
genieten van de rijk met houtsnijwerk versierde
gevels van vakwerkhuizen in de historische plaatsjes en bezichtigen het gigantische abdij-complex
“Corvey” nabij Höxter. Aldaar ontwaart uw pelgrim/verslaggever een wegwijzer van de St.Jacobsroute
naar Santiago. De drang om te voet verder te gaan

lige dame met vleeskleurige panties en gezondheidssandalen; dit zou verboden moeten worden!!
Als we op de Köterberg willen vertrekken, betrekt
de lucht en vallen er een paar druppels. Na 10 minuten rijden regent het stevig door en schuilen we
(alles is gepland) langs de gevel van een boerenschuur. Het is eigenlijk de bedoeling om ook het
“Denkmal Hermann” nogmaals te bezichtigen. Op
verzoek past Hans de route echter aan en koersen
we min of meer rechtstreeks naar Rheda. Iedereen
is blij!! Hans van Aerssen voelt zich inmiddels zo

is immens.... Het letterlijke hoogtepunt van de dag
is echter het bezoek aan de Köterberg, een heuveltop van 500 meter boven de zeespiegel, vanwaar

thuis in Duitsland dat hij zijn Harley onderweg
versiert met de Duitse vlag. Na een prachtige rit
arriveren we bij het hotel, echter zonder Leen, want
die is 6 kilometer voor Rheda gestrand met een lege
tank. Uiteraard redt Hans zijn grote liefde uit haar
benarde positie met een kannetje super. Vanwege
het tegenvallende weer, wordt de geplande barbe-

we een prachtig weids uitzicht hebben op de regio
waar we ons bevinden. Uiteraard is hier ook een
restaurant gevestigd, waar we in een oubollig
zaaltje de lunch gebruiken, bediend door een oubol-
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cue op het dakterras vervangen door een grill-buffet in de bar. Maar niet getreurd! We eten onze
strakke buikjes rond en zitten rond 21.00 uur klaar
om in de bar op een groot scherm naar de WK-wedstrijd Duitsland-Ghana te kijken. Heb ik me verbeeld

dat we harder hebben gejuicht bij de Ghanese
treffers?? Zondagmorgen is het ontbijt-buffet weer
van wereldklasse! Helaas moeten we dit luxe kuuroord weer verlaten. Het weer is goed en we vertrekken weer richting onze eigen “heimat”. Hans stuurt
ons gedurende 100 kilometer over smalle binnenweggetjes. Iedereen is zijn gevoel voor richting
volledig kwijt!! We maken een korte tank/rook-pauze en drinken vervolgens koffie tegenover de kerk
in Sendenhorst. Van daaruit nemen we de grotere

diverse motorvrienden op eigen houtje huiswaarts.
Het merendeel blijft Hans volgen tot “De Smid” in
Wellerlooi. We kunnen terugkijken op een bijzonder
geslaagd weekend!!
Jan Willem & Bert.

doorgaande wegen richting Haltern Am See, alwaar
we aan de kanovijver onze lunch nuttigen. Op dit
traject is duidelijk te zien welke verwoestende
werking het recente noodweer heeft gehad op de
bomen langs de weg. Na een tankstop in Wesel gaan

.
Hans gaat zelfs op de knieën en hoopt dat de Duitsers mogen winnen.
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Geef de pen door aan………..........
Hay Beumers
Als eerste wil ik Sraar Cornelissen bedanken voor de pen, dus bij deze: Sraar bedankt! Ik ben geboren
op de Holshaeg in Aijen, ik ben de jongste van een
gezin met 9 kinderen dus er was altijd wel iets te
beleven bij ons. Door de ruimte die we hadden was
er ook ruimte genoeg voor allerlei verschillende
hobby’s. Ik was altijd bezig met van alles en nog
wat en zat bij de ruiterclub van zowel Bergen als
Afferden. Pas toen ik een jaar of 14 was begon ik

me echt te interesseren voor brommers, bij ons in
de buurt waren toen verschillende jongens met een
crossbrommer, 1 van deze jongens was de man van
wie ik deze pen heb gekregen. Dit leek mij ook wel
wat en toen heb ik een Sachs 2-gang handgeschakelde gekocht. Gelijk de spatborden eraf gehaald,
de uitlaat vervangen door een stofzuigerbuis en
knallen maar! Op mijn 16de heb ik de 517 klotestoter van mijn broer Jan gekocht, dit was eigenlijk wel
iets te oubollig voor een tiener toentertijd dus toen
heb ik een 517 watergekoelde Zundapp gekocht.
Een geweldige brommer waar ik heel veel plezier
mee heb gehad. Maar ja, met 18 jaar moest er toch
geld voor een auto komen en toen heb ik mijn
brommer echt met pijn in mijn hart verkocht. Mijn
liefde voor Zundapp is echter nooit helemaal verdwenen en ik heb dan ook altijd gezegd dat ik best
nog een keer een brommer terug zou willen kopen.
Toen onze zoon Roy 15 was en zei dat hij eigenlijk
best wel een brommer zou willen hebben zag ik mijn
kans dan ook schoon en toen hebben we het over

mijn liefde voor Zundapp gehad. Hem leek dit ook
wel wat en toen kwamen we uit bij Wiel de Kleyne.
Wiel had een 448 sprinter staan en Roy zag dit
helemaal zitten. Mijn oog viel, toen we daar waren,
op een 515 combinette uit 1964. Beide waren opknappers en we hoefden hier niet lang over na te
denken en gingen met hele goede zin en 2 brommers
naar huis. Beide brommers zijn tot de laatste schroef
uit elkaar gehaald en eenmaal klaar, waren ze weer
helemaal als nieuw. Wat is het geweldig om te zien
dat je zoon dit echt leuk vindt en dat je zo een
project samen kunt doen. Dit project is nu 12 jaar
geleden maar we beleven er nu nog plezier aan, na
deze 2 brommers zijn we niet gestopt. We hebben
een KS 50 watergekoeld, een 517 uit 1982, een 200s
uit 1954, een 515 uit 1965, een KS175 uit 1977

allemaal helemaal opgeknapt, ook heb ik nog een
BMW K75S gehad en om het helemaal compleet te
maken hebben we tegenwoordig ook nog een Ford
Taunus uit 1964. Samen met mijn vrouw Will vinden
wij het heerlijk om op de Zundapp rond te toeren,
vooral de ritten met de club vinden wij altijd geweldig. De volgende persoon die zijn brommer-levensverhaal mag vertellen is: Geert Vousten
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Wist u....
• 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 lakken 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.

Industrieterrein “De Flammert” 1203 - 5854 NC Bergen (L)
Telefoon: 0485-343449 Fax: 0485-343949 E-mail: abbergen@hetnet.nl
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Onderweg gezien...
In het voorjaar van 2014 de favoriete motorroute
van Bennie Jolink (Normaal) gereden en kwam dus
ook door Hengelooo, in het centrum stond dit
standbeeld.…...Schitterend gemaakt.
Leo.D.

Kastreffen 2014
Bij ons lid Jan Habraken is ook dit jaar weer een
“Kastreffen” georganiseerd door een Chapter van
Gold Wing club Holland, waar Jan ook deel van
uitmaakt. D.w.z. Motoren en tenten en feesten, alles
in de kas (Caravan stalling) behalve het kampvuur
uiteraard, ’n leuk georganiseerd weekend.

Prijsvraag Loi-Reader
De redactie van de Loi-Reader had een prijsvraag
gemaakt, de vraag was: hoeveel foto’s er tot en
met 31 december 2013 op de site stonden. Er werd
niet op gereageerd, dus moesten wij iets anders
verzinnen. De ledenvergadering was een goede
plaats voor het raden van de prijs vraag. Dus er
werd een vel papier rond gedeeld en iedereen die
aanwezig was mocht mee doen. Aan het einde van
de vergadering werd bekend gemaakt wie er het
dichtst bij zat. Nadat iedereen geraden had, was de
winnaar ………Betsie Braam met 4005 foto’s en het
precieze aantal was 4272. Betsie proficiat…….
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