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Het toerseizoen zit er weer 
op, de laatste toertocht is 
voor zover bekend verreden 
op 20 september 2009, het 
wordt weer koud, nat en don-
ker, dus verschillende moto-
ren staan al in het vet en kun-
nen gaan genieten van klein 
half jaartje welverdiende rust! 
In dit clubblad te lezen en te 
zien de laatste belevenissen 
in vogelvlucht. En jawel het is 
gelukt, een mooi ingezonden 
stuk van de winteractiviteit-
commissie. Verder is de vol-
tallige redactie verheugd te 
kunnen melden dat het nieuw 
ingeblazen leven in ons club-
blad het eerste jaar heeft 
doorstaan. Eens kijken of het 
tweede jaar (of eigenlijk 22e 
jaargang) ook weer tot een 
succes gemaakt kan worden.

Wijnfeesten in Reil

brengen. Een niet eenvoudige klus! Na voor vertrek van een 
lekker bekske koffie bij ons clubhuis genoten te hebben zetten 
we rond 11.00 uur koers richting Reil. Het moet gezegt, onze 
Bob weet zich goed staande te houden tussen al die ervaren 
rotten in het motorvak. Nadat we vriendelijk ontvangen waren 
door Albert en Hilde en de heer des huizes zijn oldtimer Fendt 
uit de schuur heeft gereden en wij daar onze motoren ge-
stald hadden, werden we getrakteerd op een pittig snapsjen. 
Na enkele, toch beter smakende biertjes besluiten we rond 

18.00 uur ons toch 
maar te gaan wagen 
aan het wijnfeest on-
der in het dorp. En de 
grote vraag is natuur-
lijk of Bob zich ook 
staande zal houden 
in het uitgaansvak. 
Het was een gezel-

lige drukte en we hadden al snel een gezellig restaurantje op 
het oog. Na een heerlijk happie gege-
ten te hebben gaan we toch op zoek 
naar iets waar je niet alleen wijn tot je 

kan nemen maar 
ook dat heerlijke 
goudgele sap! 
En jawel hoor, 
zo gevonden en 
gezellig dat het 
daar was, zeer goede livemuziek waar-
door menig voetje van de vloer gaat ge-
durende de lange, lange avond die zo 
rond de klok van 3.00 uur voor ons zijn 

einde naderd. Na een goede 
nachtrust en een goed ver-
zorgt ontbijt door Moeke 
Dauns zijn we weer hele-
maal klaar voor een mooie 
rit terug naar St. Agatha. En 
o ja, Bob heeft zich ook kra-
nig geweerd in het uitgaans-
vak al werden de luiken wel 
wat zwaar tijdens de laatste 
tankstop bij Bedburgerland.

In het weekend van 29 en 30 
augustus reist een select ge-
zelschap af naar Reil aan de 
moesel. Nadat vorig jaar 4 
motormuizen daar al op voor-
verkenning waren geweest 
en erg te spreken waren over 
Pension Dauns reizen we dit 
jaar met 6 personen af naar 
het zuiden. Joop, Marian, Ge-
rard, Anita en Debby gaan 
proberen aspirant-lid Bob de 
fijne kneepjes van een MC-De-
S-Bocht-motorweekend bij te 



gemeen af. In hoeverre hier 
de drank een rol in speelde 
is niet helemaal duidelijk 
maar gezellig was het wel.
Er werd 5x geschoten met 
een luchtbuks (opgelegd) 
op een kaart vanaf 10 meter 
waarbij de hoogste score 
een 12 was nl. de roos en 
dat naargelang men ver-

der naar 
buiten af-
week in 
een  0 eindigde 
wanneer men 
de kaart nog 
maar net had 
geraakt of zelfs 
helemaal niet. 
Daarna nog 
een ronde 
met 3x schie-
ten op de zo-

genaamde gelukskaart waar-
bij het vooraf niet duidelijk 
was wat je zou schieten zo-

Beste S-bochters en voor de-
gene die er niet bij waren.
Zaterdag 10 oktober was het 
weer zover de jaarlijkse win-
teractiviteit stond op stapel.
19.00 uur met de fiets verzame-
len bij Egbert en na een rondje 
koffie met heerlijke apfelstrudel 
waren we klaar voor de fiets-
tocht op weg naar “de activi-

teit”. Onderweg werd er druk 
gespeculeerd over wat we toch 
wel niet zouden gaan doen en 
sommige hadden het idee dat 
door de drukke nevenactivitei-
ten van onze voorzitter thuis, 
we misschien wel op weg wa-
ren naar een Drukkerij te Haps 
om daar, werk wat misschien 
was blijven liggen in te halen. 
Niets van dat alles, het werd nl. 
een stevige schietpartij te Oef-
felt waarbij bleek dat menig man 
het beter niet met moeder de 
vrouw aan de buks kan krijgen 
want ze legden het over het al-

Winteractiviteit

Uitslag schietavond  Kaart (roos)    Gelukskaart Totaal
1. Gert-Jan Megens      49    251   300
2. Tonnie Coenen   53    240   293
3. Luus Grens    52      238    290
4. Irma Coenen   57      232       289
5. Joop Elders    52      235     287 
6. Marina Elders   48      215     263
7. Annie daanen   44      213     257
8. Jan Daanen    51      193     244
9. Gerda Toonen   51      191     242
10. Caroline van Ravensteijn 47      184     231
11. Wilfred Bosma   51      163     214 
12. Bart Daanen   51      154    205
13. Hans Toonen   57      119     176
14. Grad Peters    53          97     150
15. Lisette Daanen   54          63           117 

lang je de kaart maar raakte. 
Verder werd er door een aantal 
mensen nog met pistool gescho-
ten vanaf 5 meter maar dat was op 
eigen risico en viel nog niet mee. 
Omdat we nu eenmaal voor een 
1e prijs hadden gezorgd werd 
door de organisatie (van de 
schietclub) ronde 1 en 2 bij el-
kaar geteld en kwam het tot een 
winnaar. Zie uitslag onderaan. 
De begeleiding was van dien aard 
dat iedereen zonder gaten en op 
eigen kracht en fiets weer naar de 
S-bocht geleid konden worden. 
Daar aangekomen werd er 
lang en gezellig nagepraat 
met als gevolg dat de fles 
Boswandeling nu nog bij 
Egbert staat, de organisa-
tie was namelijk de prijsuit-
reiking helemaal vergeten.  
Al met al een geslaagde avond 
met dank aan de leden van 
de schietclub uit Oeffelt on-
der leiding van René Rutten. 



lemaal geweldig om deze tot 
de laatste draad uit te rafe-
len. Het probleem is alleen 
dat zij sneller rafelen dan dat 

wij truien kunnen aanvoeren. 
Dus als jullie oude gebreide 
truien hebben kom ik ze graag 
ophalen. Groetjes Debby

Nieuwe aanwinst motorpark MC. De S-Bocht!

Redactieadres:debbyminten@home.nl 

Wist u dat...?

Toertocht Monschau

Zondag 20 september gaan 
we op pad met 3 motordui-
vels en 2 motorduivelinnen 
voor een mooie tocht naar 
Monschau. Aan het vertrek 
is het mistig en fris maar al 
snel komt de zon door waar-
door het een heerlijk dagje rij-
den zal gaan worden. Geheel 
binnendoor komen we rond 
de klok van 13.00 uur aan in 
plaatsje waar Tonnie’s oog 

stuit op een bord “heerlijke 
schnitzels” en hij direct zijn 
tweewielig vehicle met blok-
kerend voorwiel tot stilstand 
brengt. En het moet gezegt, 
het waren superschnitzels. 
Dus na de magen goed ge-
vuld te hebben vervolgen wij 
onze weg en na een rit van 
zo’n dikke 400 km knallen we 
rond de klok van 18.10 uur bij 
Venlo de grens over om exact 
18.20 uur aan te schuiven op 
het terras van ons clubhuis.

Er heeft zich weer een uitbreiding voorgedaan in het BMW kamp 
binnen onze motorclub. De teller staat nu op 4, en het zijn ook 
nog eens twee tweelingen! De gelukkige rijder van zo’n Baye-
risch Motor Werk is Luus. Na enige tijd motorloos door het le-
ven te zijn gegaan waardoor er tijd genoeg was om intensief  te 
speuren naar iets moois is dit zijn nieuwe aanwinst en hij ziet er 
toppie uit! Luus, vele veilige en mooie kilometers toegewenst!

Gezocht!

Met de winter in het verschiet 
komen er vast hier en daar 
gebreide truien uit de kast die 
zijn aangevallen door de mot-
ten, totaal uit de mode zijn of 
om andere redenen niet meer 
gedragen gaan worden. Ik wil 
jullie vragen deze te bewaren 
voor enkele clienten waar ik 
mee werk, zij vinden het he-

*Zondag 1 november weer 
de 1e zondag is en dus ieder-
een welkom is rond de klok 
van 11.30 uur in ons clubhuis.

*De aanbetaling voor het He-
melvaartweekend 2010 vóór 

30 november op de rekening 
van de MC verwacht wordt.

*We met minimaal 15 perso-
nen afreizen naar Frankrijk.

*Dit een absoluut deelne-
mersrecord gaat worden.

* Wilfred zijn motor ook te koop 
heeft staan en zich graag aan 
wil sluiten in het BWM kamp!

*Ons nieuwe lid Bob zich 
in de volgende uitgave van 
ons clubblad uitgebreidt 
aan jullie voor zal stellen.

* De volgende Story of... 
zal verschijnen ergens 
rond de jaarwisseling.


