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Van de redactie

Even voorstellen

allo motormuizen, voor
jullie alweer de jongste
editie clubblad nieuwe stijl
nr. 3, laatste keer dat we het
nog noemen “nieuwe stijl”! De
redactie is verheugd te kunnen melden dat er voldoende
kopie is ingestuurd voor een
volledig gevulde editie nr. 3.
Namens de voltallige redactie
bedankt daarvoor!

Beste S-Bochters,
Even voorstellen, wij zijn Gert-Jan Megens en Caroline van
Ravesteijn (geen lid wel een motor).
Sinds juli 2007 wonen we aan de Veerstraat 6, dat is naast
Joop en tegenover Jan. Het eerste jaar hebben we bijna alleen
maar verbouwd en was er weinig tijd om motor te rijden.
Afgelopen jaar heb ik 2 keer de sfeer binnen de club mogen
meemaken en ben ik met jullie goedkeuring lid geworden.
We rijden allebei
R1200R en naast het motorrijden hebben we wielrennen als hobby. Elke zondag (met mooi weer)
fietsen we samen met het clubje van Hans Lemmens zo’n 75100 km.
Caroline komt uit Amsterdam en werkt bij AUV in Cuijk en ik
zelf kom uit Overasselt en werk bij TNT pakketservice.
We hebben het goed naar ons zin in de Veerstraat met als achterburen Klara 1 t/m 75 van Peter Jansen.
Andere hobby’s zijn de moestuin (blessurevrij), koken is nog
een hobby van Caroline en ikzelf ben meer van het opeten.
Voor 2009 hopen we op veel mooi weer en mooie ritten in goede gezondheid!		
Gert-Jan & Caroline.
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Winteractiviteit
Reisverslag Reil (D)

Wel of niet op weekend naar Cochem 2008?
Zoals wel vaker waren er voor de zomervakantie geen echte afspraken gemaakt voor een
“rustig” weekendje naar die Heimat.
Het ophalen van Gerard en Debby in Cochem kwam niet zo goed uit omdat het van vrijdag op
zaterdag was. Maar omdat wij, Tonnie, Erma, Wilfred en Luus het kriebelen niet echt lang konden tegenhouden werd er toch nog een weekendje geprikt en wel 30 en 31 augustus 2008.
Maar die Lange zag een tent nie zitte! En “gelukkig” had Tonnie het in zijn rug, dus dan maar
wat water bij de wijn….het werd een pension. Zaterdag ’s morgens nog even wat koffie en
….(iets met noten) bij de Black Beauty rijders gingen we op pad. Maar eigenlijk wilden we eens
ergens anders naar toe, dus rechtsaf de Moezel langs met
de gedachte “we zien wel waar het gezellig is.” Bij een tussenstop voor jawel… koffie, sjekkie en sigaartje kregen
we te horen dat het vinden van een slaapplaats moeilijk
kon worden want het was hartstikke druk aan de Mosel.
In Bengel was niets te beleven maar onderweg zagen we
een spandoek met Strassenfest in Reil, dus rechtsomkeert richting in Reil. Nadat Erma tig keer te horen kreeg

“nichts mehr frei” zag Tonnie een klein bordje met Zimmerfrei en …..we hadden een riante slaapplaats in het
centrum van Reil bij jawel Wijnboer Dauns van 86 jaar…
we zaten op rozen. Motoren bij opa in de schuur.
Nadat we de wijn van Wijnopa en oma hadden geproefd
gingen we even wat eten en proeven op het Strassenfest.
‘Oma’ Dauns antwoordde, op de vraag waar we ergens
gut und billig konden eten, dat we ons buikje rond konden eten op het Fest. Bij elke stand van een weinbauer konden we een hap(je) eten, van goulashsuppe tot
vleesspies, noem maar op.
Maar “even” werd wel wat
later ….het was er knoep gezellig,
wijn en muttiesrecepten proeven.
Er liep zelfs een
Napoleon rond uit
België en natuurlijk
de
wijnkoningin
met haar pages of
prinsessen Wilfred zal dat wel hebben gevraagd.
Nadat we de “25
proeventocht”
hadden gelopen
en ons de nodig
mixjes hadden
laten smaken in
een donkere disco,
zochten we ons
pensionnetje op.

Bestuursvergadering
Vrijdag j.l heeft het bestuur in
een zeer enerverende vergadering besloten de algemene
ledenvergadering te houden
op 20 maart
a.s om 20.30
uur in ons clubhuis. Hier zie je een korte impressie van wat er zoal bij een
bestuursvergadering
komt
kijken. De agenda zal spoedig
bezorgd worden.

Jarige Job!

Op 20 februari werd Jan 48
jaar jong
en ook hij
verheugde
zich
enorm op
zijn eigen
versierde
stoel
tijdens de eerste zondag van de
maand, zo zeer zelfs dat hij
rechtstreeks uit Parijs, waar
hij even daarvoor nog de hand
schudde van Mickey en Do’s Morgens weer vroeg op
nald, doorscheurde naar ons
en
na
een
frisse
clubhuis om de aanwezige
ochtendwandeling
en een
leden op een consumptie te
heerlijk ontbijt namen we
trakteren.
afscheid van wijnopa en oma.
Snel kregen we nog een fles
Wist u dat...?
wijn toegestopt en knalden we
* Joop 2 maart 50 jaar is geweer naar huis met een big
worden, hij de eerste zonsmile op onze bek.
dag van april ook in een
Moeten we volgend jaar nog
mooi versierde stoel zit.
eens naar toe …..was onze
* verschillende mensen wegedachten op de terugweg!
ten dat de koffie bij Tonnie
heerlijk was in december.
* we 5 april i.p.v. ontbijt een
brunch geserveerd krijgen.
* het feest op 4 april dus
gewoon door kan gaan
tot in de kleine uurtjes.
* tot 20 maart een nieuwe naam voor de Babbelbox bedacht kan worden.
* bij goed weer we 21
maart willen afreizen naar
het door ons zo geliefde Cochem en omgeving.
Redactieadres:debbyminten@home.nl

