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3 Landenpuntroute

Van de redactie

Reveje Bloaze in Kuuk

Augustus 2009

Hallo allemaal,  hier is weer, 
De Story of... nr. 5! Helaas wei-
nig kopie ontvangen maar de 
redactie is niet voor een gat 
te vangen en er is genoeg stof  
om over te schrijven dus deze 
editie is weer goed gevuld! 
Stel dat er iemand is die toch 
wat wil schrijven dan graag 
inleveren voor 1 oktober! Zou 
leuk zijn.

2e Paasdag gaan we op pad 
richting zuiden voor de 3 
landenpuntroute, deze keer 

voor het eerst de weg gewe-
zen door Jannie Garmin, af 
en toe was 
ze nog wat 
twijfelach-
tig maar al 
met al heb-
ben we een 
mooie route gereden door de 
Limburgse heuvelen met als 
toppunt de beklimming van 
de uitzichttoren op het 3 lan-
denpunt door de vrouwelijke 

Op Queensday reizen we met 
5 motorduivels in alle vroegte 

(7.00 uur) af naar ons buur-
dorp Kuuk om daar met een 
motortje of 25 en even zo veel 
toeteraars de Kuukse nölers 
wakker te maken. Helaas is 

de organisatie ietwat te laat 
waardoor we een half uur te 
laat van start gaan maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
De rit gaat zoals altijd kris-
kras door Kuuk en alle kerk-
dorpen. Dun urste burger 
krijgt een persoonlijke sere-
nade waar hij “echt zichtbaar 
van geniet”. Helaas zat er dit 
jaar weer geen tussenstop 
met een kopje koffie of lek-
ker broodje aan, misschien 
volgend jaar???  Maar dat ge-
mis werd goed gemaakt na de 
tocht in de hoimiet bij Wnn2, 
hij vond 7.00 uur toch echt te 
vroeg voor een rondje Kuuk 
maar zorgde wel voor een 
heerlijk bekske koffie!

Biertje bij Jareba

Op 9 mei vertrekken 3 ver-
stokte motorrijders vanuit, ja 
ja alweer, de hoimiet bij Wnn2 
richting Jareba in Fontaines 
St. Claires in Frankrijk. Moi 

weer dus op ons gemak naar 
Frankrijk getoekeld waar 
we klokslag 15 uur aanko-
men. Zoals altijd werden we 

deelnemers, de mannen durf-
den deze uitdaging niet aan. 

Het rondje zuidlimburg slui-
ten we af met een heerlijke 
maaltijd in Valkenburg waar 
na we rond de klok van 21.00 
uur weer bij ons clubhuis ar-
riveren.



keer hadden we besloten 
eens een keer naar Cochem te 
gaan. Er schijnt daar een ge-
zellige camping direct aan de 
moesel te liggen dus wij er op 
af. Zonder problemen hebben 
we de camping kunnen vinden 
en een mooi plekje uitgezocht 
om ons kamp op te slaan. Het 
was erg warm weer dus ter-
wijl de tentenbouwers zich in 
het zweet werkten gingen Ani-
ta en Erma op jacht naar wat 
versnaperingen. Toen ze be-
pakt en bezakt van deze jacht 
terug kwamen troffen ze een 
volledige ingericht kamp aan 
en kon het feest beginnen. 
Maar niet voordat iedereen 
zich aan een heerlijk frisse 
douchebeurt had onderwor-
pen waarbij de mannen W en 
L wel gemist werden (zie dvd 
2008). Na een heerlijk pilske 

op het terras van de camping 
springen we in de taxi die ons 
naar hartje Cochem zal bren-
gen. We gaan maar weer eens 
naar de Italiaan, dit was de 
harde kern in maart zo goed 
bevallen dat dit voor herha-
ling vatbaar was. Tsja of dat 
dit een verstandige keuze 
was wordt betwijfeld want als 

gaan be-
k i j k e n . 
Een uit-
gebreidt 
reisver-
slag is 
binnen-
kort op 
de web-
site te 
l e z e n , 
a n d e r s 
zou deze 
editie van de Story of Mc De 
S-Bocht wel erg lang worden.

Hemelvaartweekend

weer allerhartelijkst ontvan-
gen door Ben en Annemieke 
en natuurlijk door huispoes 
Nicky. We 
r a m m e l -
den zowat 
van de mo-
tor af van 
de honger 
want on-
d e r w e g 
was er 
werkelijk geen droog brood 
te krijgen. Nou daar kon An-
nemiek wel wat aan doen, ze 
had een overheerlijke ome-
let op Frans stokbrood klaar 
gemaakt, hééérlijk! Dus toen 
hadden we unnu goeie bo-
jum voor al het lekkers wat er 
die avond bij het haardvuur 
nog langs kwam. Vele sterke 
verhalen hebben weer eens 
de revue gepasseerd, zo ook 
het ontstaan van het oog van           

T. Blup en iets na middernacht 
hebben we de rust van onze 
kamer opgezocht om de vol-
gende dag weer fris en fruitig 
de terugreis te aanvaarden.

Van 21 t/m 24 mei reizen we af 
naar Blankenburg in de Harz 
voor weer 4 dagen motor en 
ander plezier. We hebben 
een mooie villa tot onze be-
schikking, Villa An Der Teu-
felsmauer, vanwaar uit we de 
mooie omgeving van de Harz 

Helaas van deze activiteit 
geen uitgebreid verslag, deels 
omdat de deelname van leden 
erg laag was en daardoor de 
activiteit aangepast moest 
worden en het actieve deel 
kwam te vervallen en deels 
omdat de deelnemers geen 
verslag aan de redactie heb-
ben toegezonden en aange-
zien de redactie verhinderd 
was heeft deze ook niet zelf 
een verhaal kunnen schrij-
ven. Toch is een bedankje 
aan de organisatie, Hans en 
Peter, wel op zijn plaats, aan 
hen heeft het in elk geval niet 
gelegen, ze hadden een leuke 
activiteit in elkaar gezet.

Zomeractiviteit

Tentenweekend Cochem

Op 4 juli stond het officiële 
tentenweekend gepland, deze 



ook nog maar een boompje of 
2 door de vuurkorf laten knet-
teren, dit alles gadegeslagen 
door 2 echte boswolven die 
danig onder de indruk waren 
van zoveel oranje geweld in 
“un iezeren mendje”! Det ge 
van dur ut boswandelen muui 
kunt worru weten  ze nu ook! 

Het was zondag, de day after, 
erg rustig in de Veerstraat!!!

Redactieadres:debbyminten@home.nl 

Wist u dat...?

we na enige tijd onze inktvis-
ringen voorgeschoteld krij-
gen en daar een eerste beet 
in zetten schieten onze kaken 
in krampstand, zo taai als die 
dingen zijn. Alleen Tonnie had 
een goede keus gemaakt, ja-
wel een jägerschnitzel. Maar 
goed wij zijn door een tegen-
valler niet gelijk uit het veld 
geslagen en duiken vol en-
thousiasme de disco onder de 

Italiaan in. En daar was het dus 
wel goed toeven, er werd vol-
op gedanst en gemoonwalked 
(Anita’s eerbetoon aan de net 
overleden Michael) maar rond 
de klok van 0.00 uur besluiten 
we toch iekus de moesel over 
te steken en naar onze grote 
vrienden Peter und Aggie van 
de Bacchuskeller te gaan. 
Ze viende ut wel leuk dat we 
dur zien mar ze vragen zich 
wel af waarom we zo laat zijn. 
Tsja bij de concurrentie is het 
gezelliger!!! En dat vinden er 
volgens ons meer want echt 
druk was het er niet en om 
1.00 uur ging de toko dicht, 
dus wij in vliegende vaart ons 
pilske op gedronken en in een 
nog grotere vaart weer terug 
naar de disco. Daar blijven we 
tot ook zij gaan sluiten en lo-
pen dan, jazeker lopen, terug 
naar de camping. Daar wordt 
nog een bakkie koffie gezet 
waar niet iedereen meer ge-
bruik van maakt, er zijn er die 
rechtstreeks hun tent in gaan, 
en zo rond de klok van 4.30 
uur keert de rust weder. De 
nacht is kort want rond 10.30 
uur worden we verwacht voor 
een overheerlijk ontbijt op 

het terras en dat viel niet mee 
voor sommigen. Maar nadat 
de buikjes goed gevuld wa-
ren ging het ontmantelen van 
ons kamp vlotjes en zitten we 
rond 13.00 uur weer bepakt 
en wel op onze motoren. Na 
enkele stops voor o.a. een 
heerlijke Magnum van drie-
eurovijfenveertig arriveren 
we rond 20.00 uur weer in het 
Sintaagtese land en zit het er 
weer voor even op.

Boswandeling

Jullie weten allemaal nog wel 
wie de winnaar was van de 
quizzzzzzzz in Stübe Blick 
begin april, toch? Precies 
Marian Elders. En dat die fles 

Boswandeling een keer koud 
gemaakt zou worden in het 
bijzijn van leden. Nou de re-
dactie is verheugd jullie te 
kunnen meedelen dat dit ge-
lukt is. Het lot had spontaan 
bepaald dat de dop van de 
fles ging op zaterdag 1 au-
gustus. Maar niet voor dat er 

eerst enkele kratten bier sol-
daat gemaakt waren en heer-
lijk suusliche witte wijn. Om 
in de sfeer van een boswan-
deling te geraken hebben we 

*Luus motorloos is op dit mo-
ment.
*Hij rap moet zorgen voor 
iets nieuws omdat hij anders 
nog een weekendje Duitsland 
gaat missen.
*We 29 en 30 augustus weer 
afreizen voor de wijnfeesten 
aan de moesel.
*Iedereen aan de start wordt 
verwacht zaterdag de 29e.
*Aspirant lid Bob ook mee 
gaat.
*De foto’s van Gert-Jan en Ca-
roline bovenop de Mont Ven-
toux bij de redactie het water 
in de mond doet lopen….!
*Dit ook een mooi reisdoel 
voor hemelvaart is…..of toch 
niet?
*De redactie met spanning 
wacht op kopie voor De Story 
of  nr. 6 in oktober!


