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Hallo zeg, wat een volk op de clubavond van april. Je zou haast 

denken dat jullie op de hoogte waren van het bijzonder 

karakter van deze avond.  

 

Het hoofdbestuur van de MCNH heeft namelijk besloten om  

Gert Teesink tot erelid van de MCNH te benoemen. Gert was 

compleet van slag bij het horen van het noemen van zijn naam, 

had ie toch even niet verwacht. Gert nogmaals gefeliciteerd 

en Berit, bedankt dat we jouw man zo vaak mogen lenen voor 

de club. Verderop wordt uitgebreid uitgelicht wat je net als 

Gert moet doen om erelid te worden. 

 

Afgelopen maand hebben we weer twee nieuwe leden bij 

kunnen schrijven in onze ledenlijst. 

Gerard van der Riet heeft al een paar ritten meegereden en 

zich aangemeld als lid. 

Charissa van der Wouden heeft net haar rijbewijs gehaald, is 

meegereden met een woensdagavondrit en meteen lid 

geworden. 

Charissa en Gerard, welkom en we zien jullie binnenkort 

ongetwijfeld in het Mollenhol. 

 

Er wordt al weer flink op los gereden, en er wordt goed 

gebruik gemaakt van de toer info app. Ga je rijden en je wil 

niet alleen, zet dit in de toer info app en geheid dat er 

meerderen zijn die mee willen.  



Zo kan het maar zo gebeuren dat je denkt alleen op een 

woensdagavond een ritje in Den Ham te gaan rijden, staan er 

15 motoren bij het clubhuis te wachten om mee te gaan. 

Inmiddels hebben we een prachtige voorjaarstoertocht door 

de Achterhoek gereden, hier zaten zelfs weggetjes in die ik 

me niet kon herinneren. Groot compliment aan de uitzetters. 

 

Komend weekend staat in het teken van de wedergeboorte van 

het Molshooptreffen. Er is een mooi aantal vrijwilligers welke 

zich opgegeven hebben om te helpen, woensdag 11 mei zitten 

die bij elkaar in het Mollenhol om de laatste puntjes op de i te 

zetten en te zien waar ze ingedeeld zijn.  

20.00 uur zal de koffie klaar staan en de treffencommissie in 

de startblokken om alles uit te leggen en bespreken. Het weer 

lijkt ook de goede kant op te gaan, dus wat houdt je tegen om 

je tent mee te nemen en te blijven slapen. Mijn tent ligt in elk 

geval klaar, ik gok op een ontbijtje op bed op het treffen. 

Ook al kun je je niet opgeven om te helpen, je bent natuurlijk 

ook welkom om langs te komen om de gezelligheid te verhogen 

en een glaasje bier tot je te nemen. 

Het Molshooptreffen wordt gehouden van vrijdag 13 tot en 

met zondag 15 mei. 

 

Voor de Engelandvaarders, (die inmiddels allemaal hun diners 

voor de reis al doorgegeven hebben, drie weken voor je reist 

weten waar je dan zin aan hebt, rare jongens die Engelsen) 

Maandag 30 mei staat om 20.00 uur de koffie klaar, Jos zal 

dan de laatste info aan jullie doorgeven, en kunnen we alvast 

een beetje in de stemming komen. Ik verwacht wel dat jullie 

dan allemaal al links van de weg fietsend naar het clubhuis 

komen. 



 

Dan een verzoekje van Jan onze Drankman, willen jullie lege 

kratten in de nieuwe schuur zetten, zodat er in de koelcel 

alleen volle kratten staan, dit is voor Jan overzichtelijker en 

kan hij nog beter zorgen voor voldoende voorraad van 

verfrissingen.  Inmiddels zijn de 1,5 liter flessen frisdrank 

verruilt voor 0.33 liter flesjes, dit is beter goed te houden 

zonder dat we allemaal halve flessen zonder prik in de koeling 

hebben liggen. 

 

Vanwege het Molshooptreffen hebben we deze maand geen 

clubavond, maar aangezien jullie allemaal de 2e vrijdag van de 

maand gewend zijn om in het clubhuis te komen, dat kan dus 

vrijdag gewoon. 

Ook de zaterdagmiddagbardiensten blijven gewoon doorgaan, 

dus mis je ons echt, kom dan zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur 

langs voor een biertje, een beetje gezelligheid en zeer 

zinvolle discussies 😉 

 

Het is niet te geloven, ik heb 

het olie lekken bij de oude 

harley onder controle, geen 

drupje meer te zien…….. 

Beetje jammer dat nu de 

benzinetank begint te lekken, 

zeker met deze benzineprijzen, 

maar een kleinigheidje hou je 

altijd. 

Marcel Schuurman 
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De clubavond van april was een bijzondere clubavond. De 

voorzitter had al aangekondigd via de toer-app dat er een 

verrassing zou zijn op de clubavond. Nou dat hebben we 

geweten. Ze hingen er met de benen uit in het Mollenhol. Wat 

een geluk dat de 1,5 meter regel niet meer van toepassing is. 

Mega drukte tijdens de clubavond 
 

De grote opkomst kan trouwens ook te maken hebben met het 

feit dat de clubavond werd gecombineerd met een whisky-

proeverij. De ‘zoeperds’ van de toerclub kennende, denk ik dat 

dit laatste voor de grote opkomst heeft gezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het was zo druk, de niet-whisky drinkers zaten buiten. 



Deze avond konden we weer een aantal nieuwe leden 

verwelkomen: Matthijs, Tineke en Martijn en Rob. Allemaal 

van harte welkom bij de club. 

 

Noteer in je agenda: 

Woensdag 11 mei, helpers overleg voor het minitreffen.  

 

En toen eindelijk: SURPRISE 

 

DE GROTE VERRASSING VAN DE AVOND 
 

We hebben er bij de MCNH een nieuw erelid bij. 

 

GERT TEESINK 
 

 



 



 

 

 

 

Gert Teesink heeft veel betekend voor de MCNH, vandaar dat 

hij is benoemd tot erelid van de MCNH. 

 

Tijdens de clubavond hield onze voorzitter onderstaande 

speech: 

 

“Doopceel Gert Teesink: 

- Geboren 16-12-1951 

- Lid geworden van de MCNH volgens onze documenten 01-01-

1977 

- 1978-1981 en 1984-1990 secretaris toerclub 

- 1979-2021 redactielid 

- 1991- 1994 hoofdbestuurslid en ledenadministratie 

- 1994 – 2000 uitzetter tweedaagse molshooptoer 

- 1996 initiator en medeauteur boek 40 jaar MCNH 

- diverse auto-, fiets- en wandelpuzzeltochten uitgezet. 

- Vaste helper Heuvelrit 

- Vaste helper Veteranenrit 

- Grote Inzet bij het verkrijgen A-status circuit de Koetree 

 

en ik vrees hierbij nog iets te vergeten, maar dat zal Gert 

jullie zelf wel vertellen als je hem er naar vraagt. Dat hij nog 

tijd overhoudt om regelmatig hoog in het toerkampioenschap 

te eindigen verbaast ons. 

 



Dit alles heeft het hoofdbestuur der MCNH doen besluiten 

om Gert Teesink te benoemen tot erelid van de Motorclub 

Nijverdal Hellendoorn, naar mijn mening geheel terecht.” 

 

Bij bovenstaande woorden sluiten wij ons als redactie van 

harte bij aan. Alleen al voor zijn 40-jarig jubileum als 

gewaardeerd redactie-lid van het MCNH-clubblad verdient 

Gert volgens zijn mede redactieleden al het erelidmaatschap. 

Maar zo’n leuk t-shirt met Pleeriezers en Slöttelbakk’n is 

natuurlijk ook leuk om te krijgen met je 40-jarig jubileum….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persoonlijk ben ik van mening dat Gert de waardering van de 

hele MCNH, en vooral van de crossers onder ons, verdient 

voor zijn inzet om de A-status voor ons crosscircuit de 

Koetree te krijgen. 

 

Dit in een periode dat vele cross clubs in Nederland zich nog 

niet druk maakten over milieu, geluidsoverlast en heel 

Nederland nog nooit van stikstof had gehoord. Gert heeft 

door zijn inzet richting de provincie en gemeente ervoor 

gezorgd dat de juiste vergunningen voor het crosscircuit zijn 

verkregen. Mede door zijn inspanningen heeft de Koetree een 

A-status gekregen en mag er op de Koetree nog steeds 

gecrosst worden. Terwijl vele andere clubs in Overijssel en 

Nederland hun circuit moesten sluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het erelidmaatschap is dan ook meer dan verdiend. 

 

IH 



 



 

 

 

Op veler verzoek is er dit jaar een eigen ontmoetingsweekend 

georganiseerd bij en rondom ons clubhuis op vrijdag 13, 

zaterdag 14 en zondag 15 mei. Dit weekend is voor eigen leden 

en bevriende motorclubs op uitnodiging.  

 

Er is voor het hele weekend eten en drinken en muziek 

geregeld en voor degene die wil overnachten, is er een plekje 

voor de tent.  Ook hebben we een paar mooie ritten 

beschikbaar voor de liefhebbers die op zaterdag bijvoorbeeld 

een stukkie willen rijden. Voor het inlezen van de ritten in de 

navigatie is hulp aangetrokken. Het terrein en het clubhuis 

worden in stijl aangekleed door onze ‘eigen’ Steffany van Vint-

Iets en Dirk Poffers, ons allen wel bekend, zal op geheel 

‘eigen-wijze’ de warme hap komen verzorgen. 

 

Inmiddels hebben al vele enthousiaste clubleden zich 

opgegeven als vrijwilliger om tijdens dit weekend een handje 

uit de mouwen te steken.  Voor de vrijwilligers is er een 

speciale vrijwilligersavond op 11 mei a.s. zodat iedereen straks 

weet waar en wanneer hij/zij is ingepland zodat straks alles 

op rolletjes verloopt. We gaan er samen met de organisatie 

voor zorgen dat dit evenement een doorslaand succes gaat 

worden dat smaakt naar meer! 

 

Heb je je nog niet opgegeven? Geen paniek…..dat kan nog 

steeds. De opgavelijst hangt in het clubhuis. Maar dit kan ook 

heel gemakkelijk via onze voorzitter Marcel Schuurman, bel, 

app of mail hem maar. 



 



 
 

 



Kindermiddag 24 april 2022 
 

 

 

Wat hebben we er lang naar uitgekeken……… de 

KINDERMIDDAG bij de MCNH. Eindelijk was het weer zover! 

Na vele slapeloze nachten (voor je het weet zijn de kinderen 

volwassen) mocht het weer doorgaan. 

 

Het eerste officiële evenement van dit jaar georganiseerd 

door de Evenementencommissie. Ze hebben 2 jaar de tijd 

gehad om het te organiseren dus eigenlijk kon er niets fout 

gaan. 

 

Vanaf 12.00 uur kon er zo’n 118 km door Twente gereden 

worden, er was ons een route beloofd van 100 km, maar we 

kregen er gratis 18 km bij. Het mocht blijkbaar weer geld 

kosten van het bestuur.  

 

Het begon meteen al goed: we waren nog geen 5 km onderweg 

of we gingen al weer “off road” over het fietspad bij de brug 

bij Schuilenburg. Er is altijd wel wat te beleven. 

 

De route bracht ons via Hoge Hexel, Aadorp, Tubbergen 

richting Vasse door het mooie Dinkelland om vervolgens koers 

te zetten richting Weerselo. We hadden er fantastisch weer 

bij. 

 

 

 

 

 



 

 

             
 

En daar ging het mis……. “Turn Right” zei de lieve damesstem 

op navigatie van onze navigator. Onze navi’s zeiden toch echt: 

“rech verdan”! Tja, dan moet je er maar achter aan…  

 

De alternatieve route bracht ons bij een mooi cafeetje, waar 

we even wat hebben gegeten. 

 

Na dat ik wat onenigheid had met de zoutpot en nu 

noodgedwongen een maand zoutloos moet eten, hebben we weg 

voortgezet richting het clubhuis. 



 
 

Daar was vanaf ongeveer half 3 een bingo voor de kids en kon 

er gekleurd worden en kon het springkussen weer besprongen 

worden. 

 

 



Yvo werd tijdens de bingo geholpen door Quizmaster Stijn, 

die heel vakkundig en met elan alle bingogetallen oplas.  

 

      
 

Er waren mooie prijzen om te winnen en tussendoor werd er 

heerlijk chips gegeten en ranja of frisdrank gedronken. 

 

Rond 17.30 uur kwam er patat en lekkere bittergarnituur van 

Intenz. Het was allemaal weer super goed verzorgd. 

 

Kortom het was een geslaagde kindermiddag. 

 

JO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!
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Tijdens de clubavond van 8 april was er een whiskyavond 

georganiseerd. Of het nu zo druk was omdat we gewoon een 

gezellige club hebben, of omdat er weer wat te zuipen viel, 

dat laat ik in het midden. 

 

Feit is wel dat het erg gezellig was. Martijn van het Wijn & 

Whiskyhuis in Nijverdal was vanaf goed half 8 bezig om de 

avond voor te bereiden. Laptop aansluiten op de tv, glazen 

klaarzetten op tafel en de whisky natuurlijk niet vergeten. 

Jan van de bar had zijn voorbereiding gedaan, waardoor de 

bardienst druk was met het vullen van schaaltjes met nootjes, 

kaas en dröge wos. Die nieuwe nootjes zijn trouwens erg 

lekker! Mocht je ze nog niet hebben geproefd, ik gok dat ze 

tijdens het treffen veelvuldig op de bar zullen staan. 
 

 



De inloop was vanaf 20.00, waarop onze voorzitter eerst een 

korte vergadering hield. Meer hierover vind je ergens voorin 

dit krantje. Rond 21.00 stak Martijn van wal met de eerste 

whisky en die ging er vlot in! Sterker nog, de meesten dachten 

dat het een welkomstdrankje was, waardoor de glazen al leeg 

waren voordat Martijn überhaupt was begonnen. 

 

We trapten af met een Deanston. Nu had hier een heel mooi 

verhaaltje moeten staan over die whisky, maar na 6 whisky’s 

en de nodige biertjes ben ik vergeten wat ik wilde zeggen. 

Lekker was ‘ie in ieder geval wel. 

 

Oké, door naar de 2e. De Spey Tenné. Mijn persoonlijk 

favoriet van de avond. Iets rokerig, maar niet te gek. 

 

 
 



Martijn vertelde tussendoor over hoe whisky wordt gemaakt. 

Van lap landbouwgrond waar de boeren hun graan zaaien, 

oogsten en vervolgens bewerken zodat je er whisky van kunt 

maken. Ook de diverse ketels komen aan bod. En waar wij nog 

dachten dat die dingen gewoon via de grote loodsdeuren de 

distilleerderij worden binnengebracht, komt hij met een 

verhaal waarbij het dak van de distilleerderij wordt gelicht 

om de ketel van 8 meter hoog te kunnen vervangen. 

 

 
We kijken misschien wel saai, maar er wordt aandachtig geluisterd. 

 

Ik kan me nog herinneren hoe Martijn vertelde over 

whiskyreisjes met de whiskyclub GlenGrouse uit Nijverdal. 

Hoe hij dan met een busje vol mensen bij zo’n kleine 

distilleerderij staat, met de geprinte mailtjes waar de 



afspraken in staan nog in zijn handen. En wat denk je: deur van 

de distilleerderij op slot. Gelukkig komt er een medewerker 

via een zijdeurtje naar buiten, waarop Martijn hem even 

vraagt hoe het zit met zijn geboekte rondleiding. “Die is er 

vandaag niet, we zijn gesloten.” Krijgt Martijn te horen. “Wat 

raar,” zegt ‘ie: “Ik heb het hier toch echt staan.” En laat zijn 

geprinte mailtjes zien. “one moment I’m about to call someone” 

antwoordt de meneer. Luttele belletjes later, komt er een 

mannetje aan, in zijn sportkleren met de boodschap: “sorry 

sir, I got stuck in traffic.” Jaja.. op een zondagochtend. In 

een gehucht ergens in Schotland. Met een grote lach op z’n 

gezicht verteld Martijn ons nog: “En dat zegt die Schot dan 

met het gravel van de tennisbaan nog op z’n schoenen, maar 

opgelost werd het wel.” En zo kregen ze een rondleiding, op 

zondagmorgen, van een Schot in tenniskleding. 

 

De avond vulde zich met dit soort anekdotes en veel kennis 

over whisky werd gedeeld. We gingen verder met nummer 3. 

Nog 1 lichte voordat we met het echte werk zouden beginnen. 

De 12-jarige GlenScotia was aan de beurt. Ook erg lekker en 

inderdaad niet te gek. 

 

Na 3 whisky’s waren we wel even toe aan een pauze van al dat 

gezuip, een verfrissend biertje bracht daarmee uitkomst. De 

rokers namen hun rookpauze en de zeikerds… je snapt ‘m al… 

 

Over rokers gesproken, de vijfde whisky, de Lagavulin, die is 

rokerig. Voor sommigen te, terwijl anderen riepen: “Nu komen 

we in de buurt!”  

Mocht je eens in Schotland komen, whiskydrinkend of niet, die 

distilleerderij is het bezoeken waard werd ons verteld. 



 
 

Van de 4e (die ik tussendoor even was vergeten) kan ik me niet 

alles meer herinneren. Vooral dat deze “The Whistler” een 

matte fles heeft is blijven hangen. Dat ziet er eens anders 

uit. En volgens mij was ook deze lekker. Maarja, naar 3 

whisky’s bereik je dat ook al snel natuurlijk. 

 

Ik ben een beetje de tel kwijt. De 5e hadden hiervoor ook al 

besproken, dus blijft volgens mij de laatste whisky van de 

avond over. Ik weet niet of jullie Muhammed Ali nog kennen? 

Maar die kerel kon je een dreun verkopen, poeh! Die laatste 

whisky van de avond kon dat ook. 60,3% pure alcohol. Dat 

betekent dus, dat er mar 39,7% overblijft voor water, smaak 

en andere dingen. 

Dit goedje van The Whisky Merchants is mij te sterk. Al 

waren er ook zeker liefhebbers in de zaal. Of zals Luttenberg 

me zei: “Beste veur het leste, taane poets’n nich meer neudig.” 



 

Het blijkt dat dit merk een eigen botteling is van het Wijn & 

Whiskyhuis. Zij maken het niet zelf, maar selecteren de vaten 

van goede whisky’s. In dit geval van de Caol Ila distillery die 

we wel kennen van hun eigen whisky’s. 

Ik vind het mooi dat je op zo’n manier je eigen whisky op de 

markt kunt brengen. 

 

Denk nu niet dat dat makkelijk is, want niet elk vat met 

alcohol wordt zomaar een goede whisky. Weten waar je over 

praat, proeven en ruiken zijn een must om toch een goede 

whisky in zo’n fles te krijgen. Mocht je op de avond zelf nog 

geen whisky besteld hebben, bovenaan dit stukje staat een 

foto met de whisky’s die we hebben gehad, dan kun je ze 

altijd nog bestellen bij Martijn. 

 

 

 

 

 

Na de proeverij bleef het nog tot laat gezellig in het 

Mollenhol, terwijl Martijn zijn dingetjes opruimde en 

huiswaarts keerde. Hartelijk dank voor deze proeverij. We 

hebben genoten. 

GH 



 



 



 

 
 

 

Tijdens de toerclubvergadering in april kreeg ik van onze 

toervoorzitter, Marcel, en voorzitter van het hoofdbestuur, 

Dennis, het predicaat van erelid van de MCNH. Dit doet mij 

meer dan wat voor oranjelintje wat je opgespeld krijgt door 

iemand die je niet of nauwelijks kent. 

Ik ben hier dan ook super trots op en bedank het 

hoofdbestuur, het toerbestuur en iedereen die hier een 

stem heeft gehad in deze toewijzing. 

Ik zal deze titel dan ook met trots dragen. Nogmaals alle 

leden van de MCNH super bedankt voor deze eretitel. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Hierbij wil ik dan ook nog Jan 

Olthof feliciteren die dit jaar 

ook deze eretitel heeft mogen 

ontvangen. 

 
 

Nogmaals alle MCNH leden dank 

voor deze onderscheiding. 

 

Gert Teesink 

 
 





 

 
 

 
 

Op 12 april kwam ineens een appje door van onze voorganger 

dat Wisent een avondritje had op woensdag en dat hij daar 

wel zin in had. Och dacht ik, je kunt hem ook niet alleen 

laten rijden, laat ik maar mee gaan anders verdwaalt ie nog 

in z’n uppie. HD’s hebben namelijk standaard als eindpunt 

Milwaukee in het GPS systeem zitten en dat is toch wel een 

verdomd end van Heldern af. 

Mijn eigen brommer vertoefde op dat moment nog ergens 

tussen Spanje en Nederland maar gelukkig stond er nog de 

650 V-Strom van zoonlief in de schuur en daarmee was het 

eerste probleem opgelost. 

Wat schets mijn verbazing toen ik deze avond bij het 

Mollenhol kwam, daar stonden al zo’n 14 motoren gereed om 

onze Chief Toer naar Den Ham te begeleiden.  
 

 
 

Het verzamelen bij ons clubhuis voor het vertrek naar Den Ham alwaar enkele 

leden van de Wisent ons met koffie opwachtte. (Foto Ilona Schuurman) 



Als vijftiende kon ik in de rij aansluiten die richting Den 

Ham vertrok. 

Probleem 2 was, waar moet je in godesnaam over schrijven 

bij zo’n avondritje. Hopelijk waren er een paar toerders die 

een fotootje schoten onderweg zodat ik wat bladvulling zou 

hebben. Of misschien deed zich nog iets ludieks voor waar 

wat over verhaald zou kunnen worden. 
 

 
 

Gearriveerd bij de ranche van de MC Wisent in Den Ham. (Foto Ilona Schuurman) 
 

Bij het clubhuis van Wisent aangekomen werd eerst gebruik 

gemaakt van de koffie en cake en voor sommigen, waaronder 

mijzelf, van het toilet. 

Eenmaal onderweg was het een prachtig gezicht zo’n hele 

sliert motorrijders voor je te zien in het avondlicht. Bij 

Hertme werd een stop ingelast voor nog een kop koffie.  

Hé, even tellen, we hadden nog maar 14 rijders over. De 

eerste HD was al afgehaakt. 

Na de koffie vertrokken we met een prachtige ondergaande 

zon. 



 
 

Het komt op de foto misschien niet helemaal tot uiting maar het was een 

pracht lichtschouwspel die de ondergaande zon ons gaf. (Foto Glenn Hakkers) 
 

Maar het weer veranderde langzaam in een druilerige regen 

en dat samen met het schemerdonker maakt het toeren er 

niet prettiger op. Na een mooi ritje arriveerden we met z’n 

achten weer het clubhuis van de Wisent. 

Tja, vlak bij Den Ham verloren we toch nog enkele HD’s die 

het einddoel niet meer konden bereiken of zaten daar nou 

ook een paar andere motormerken bij?? Hmm, het korte 

geheugen begint af en toe blijkbaar te haperen.  

Ongetwijfeld zul je in ons clubhuis een andere versie horen 

van dit fenomeen maar hierbij hoor je toch echt de 

werkelijke versie. 

Al met al een mooi ritje van de MC Wisent met een mooie 

groep MCNH rijders. Ilona en Glenn bedankt voor het 

toesturen van de foto’s. 

 

             GT 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Op 13 maart werd de Klappertandrit verreden maar door 

aflatende weersomstandigheden had ik besloten alleen in te 

schrijven. Op 2e paasdag was de wereld tussen Hellendoorn en 

de Weerribben eindelijk voldoende opgeklaard en opgewarmd 

om de motor van stal te halen. In de week voor de rit volstond 

een appje in de Toer Info om een man of 8 op de been te 

krijgen. Bij het hek stonden Fleming, Emiel, Jan-Willem, 

Gerard en Matthijs al te wachten op koffie. Toen deze 

eenmaal was gezet kwam Laurens nog aan om ook mee te 

rijden. 
 

Al snel werd duidelijk dat Fleming, Emiel en Jan-Willem het 

rustig aan wouden doen en besloten daarom om met z’n drieën 

deze verlate Klappertandrit te rijden. Via de Lemelerberg, 

Heino en Zwolle schoten we richting Meppel om daar de 

Weerribben in te duiken. In het -normaal met toeristen 

overgoten- Giethoorn maakten we onze eerste koffiestop. 
 

 



Dat resulteerde in een prachtig plekje aan een sloot (hoe kan 

het ook anders) en een dikke hamburger. Het gehalte aan 

toeristen viel overigens hard mee, al kan dat ook komen 

doordat we daar mooi op tijd waren. 
 

 
 

Na de stop vervolgden we onze weg over de prachtige 

kronkelende weggetjes die dit gebied rijk is. In de Toer Info 

app kregen we nog een waarschuwing mee over de 

trajectcontrole bij Ossenzijl, WAARVOOR DANK! Ik heb nog 

geen berichten gehoord over extra contributie van het CJIB, 

dus ik ga er van uit dat het allemaal goed is gegaan. 
 

Na Ossenzijl ging het richting Blokzijl. En hoewel we nog zat 

waren van de hamburger in Giethoorn, stopten we toch maar 

weer voor een kop koffie. Het gebakje sloegen we voor het 

gemak toch maar even over. 



 
 

Blokzijl is namelijk te mooi om zomaar doorheen te rijden. 

Met stom toeval liepen we ook Herold nog met zijn dochter 

tegen het lijf. Gelukkig had hij het op tijd door en werd 1 

groot gesmeer met die grote ijsco in zijn handen voorkomen. 

Hij wou het nóg rustiger aandoen dan Fleming en consorten en 

besloot dan ook de weg in zijn eentje (wel inclusief dochter) 

te vervolgen. 
 

 
Een doorkijkje in een van de mooie straten van Blokzijl. 



Na Blokzijl kwamen we door Sint Jansklooster, Genemuiden, 

IJsselmuiden en Kampen. 
 

 
 

We hadden eigenlijk nog door Trutjeshoek gemoeten en de 

pont bij Wijhe moeten nemen. Maar doordat enkelingen in 

onze groep ’s middags nog een druk programma hadden, werd 

besloten na Kampen de navi richting huis te laten navigeren. 

Waardoor we binnendoor via Zwolle en de Berkendijk weer 

richting Hellendoorn geraakten. 
 

Ondanks dat we het eindstuk niet hebben gereden, kan ik 

eigenlijk niet anders concluderen dan dat deze route weer was 

zoals we van Jo gewend zijn. Kleine weggetjes die je blijven 

verrassen, waarvan je zegt: “Dat had ik nou nooit zo gedaan, 

en dan had ik dus ook mooi wat gemist.” 

 

 

 

 

GH 





 

 

 

 

In januari zijn wij met onze camper en aanhanger met de 

motor erop voor de 1e keer voor een langere periode naar 

Portugal en Spanje vertrokken om te ontsnappen aan de winter 

in Nederland. 

Achteraf was het een goede periode om te gaan, want 

Nederland werd overvallen door meerdere stormen op een rij 

en had een wekenlange tijd met regen, regen en nog eens 

regen. 

 

Het kost 4 reisdagen om Noord- Portugal te bereiken en onze 

1e langere stop was in Porto, gelegen aan de Douro rivier van 

bijna 900 km lang, die vanuit de Atlantische Oceaan helemaal 

doorloopt tot in Spanje.  

In de Douro vallei groeien op de wijnterrassen de druiven voor 

de bekende port- en douro wijnen, die vroeger per schip naar 

Porto werden vervoerd naar de wijn- en porthuizen om hier in 

grote vaten verder te rijpen. 

 

De vallei is een prachtige route om per motor te verkennen 

tot aan het dorp Pinhao met het 19e -eeuwse station, wat is 

bedekt met de blauwe tegelpanelen. Deze tegels kun je in 

Portugal overal weervinden in openbare gebouwen en 

woonhuizen enz. 

 

 

 

 



   
Het station van Pinhao          De Douro vallei 

 

We zijn langs de Atlantische kust afgezakt naar de Algarve in 

het zuiden. Dit is ook een schitterend toergebied. Dat het 

hier goed vertoeven is konden we zien aan de vele ooievaars 

die hier ook aan het overwinteren waren. 

 



Vanuit de Algarve zijn we richting Spanje gereden naar Ronda 

in de provincie Andalusië. Voor ons is dit de mooiste streek 

van Spanje, zeker in deze periode waarin alle amandelbomen 

volop in de bloesem staan. Ronda wordt in tweeën gesplitst 

door de rivier Guadalevin waardoor een diepe kloof (Tajo de 

Ronda) is ontstaan. In Ronda staat ook de oudste uit steen 

gemaakte stierenvechtarena van Spanje, het Plaza de Toros. 

Tegenwoordig worden er nog maar enkele stierengevechten 

per jaar gehouden en kan de arena als museum bezocht 

worden. 

 

 



 

 
Één van de oude stenen bruggen die Ronda met elkaar verbinden. 

 

Andalusië staat bekend om de vele witte dorpen met hun wit 

gekalkte huizen met Moorse invloeden. De meeste dorpen 

liggen tegen een helling of boven op een berg. Vroeger boden 

ze bescherming tegen vijandelijke aanvallen. Veel dorpen 

hebben ook nog stadsmuren of een kasteel of de resten ervan. 

We hebben met de motor een 2 daagse witte dorpentocht 

gereden, die ons was aanbevolen. 

Prachtige route en fantastisch wegdek. 

 

 



 
 

Een andere attractie in Andalusië is “El Caminito del Rey” -

Het koningspad. 

Dit is een spectaculair wandelpad wat zo’n 50 km landinwaarts 

boven Malaga ligt. Het pad is in totaal 7,7 km incl. 

aanlooproute. Dit pad was jarenlang het gevaarlijkste 

wandelpad van Europa. 

Het pad is in 1905 geopend en was bedoeld om het transport 

van goederen en personeel voor de bouw van een 

energiecentrale tussen 2 watervallen makkelijker te maken. In 

de loop van de jaren werd het pad niet meer gebruikt en kwam 

tot verval. In 2014 werd het voor een bedrag van 2,7 miljoen 

gerenoveerd en is nu een toeristische trekpleister. 

Voor mensen met hoogtevrees is het niet aan te raden want 

het pad van hout loopt 100 meter boven de Guadalhorse rivier 

door het ravijn. Sommige delen van de route zijn van glas 

waardoor het uitzicht nog avontuurlijker wordt. 



 

 

 

 

Rechts, een typisch 

dorpje in Andalusië 

met wit gekalkte huizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven en  rechts, 

El Caminito del Rey



Voor vertrek hadden we al afgesproken met 2 stel vrienden 

die ook naar Spanje gingen in dezelfde periode. Zij hadden 

ook de motor bij zich en we hebben een week gezamenlijk 

verschillende toertochten gereden. 

 

 
 

Behalve mooie gebergten en stranden heeft Spanje ook oude 

steden. We hebben een bezoek gebracht aan Murcia. Deze 

stad ligt in de regio die ook wel de moestuin van Europa wordt 

genoemd. Uit dit gebied komen de meeste groenten en fruit. 

Eindeloze boomgaarden met sinaasappel- en citroenbomen en 

grote velden met bloemkool, broccoli en artisjokken. 

De stad Murcia is al ontstaan in de 9e eeuw en heeft nog een 

oud stadsdeel met een grote kathedraal. 

 



 

 

 
       

 

 

 

 

Onder, een doorkijkje 

in Murcia 
 

Boven, een duidelijke  

waarschuwing voor 

wildplasssers 

 

 

 

 

 

 
 



Zo langzamerhand zijn we langs de Middelandse zee wat 

noordelijker getrokken waarbij we in de verte de grote 

torenflats van Benidorm konden zien waar heel veel grijze 

koppies hun wintermaanden door brengen. Wij werden 

aangenaam verrast door het achterland van dit gebied, weer 

een prachtig toer rit op de motor gemaakt op wegen die op 

een circuit niet zouden misstaan. 

 

 
Achterland bij Benidorm 

 

De afstand naar Nederland hebben we weer in 4 dagen 

overbrugd waarin we in Frankrijk werden overvallen door veel 

Sahara zand wat al eerder over Spanje was gewaaid en later 

nog een staartje in Nederland. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven, de zandstorm 

met saharazand waardoor 

jullie in Nederland plots 

de auto moesten wassen 

 

Rechts, nog zo’n prachtig 

uitzicht in Spanje. 

 

 

 

 

 

 

9 weken onderweg geweest in 2 prachtige landen met een 

gemiddelde temperatuur van 18 gr. en een strakblauwe lucht, 

6500 km gereden met de camper en 2800 km met de motor. 

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. 

JM en GM 





 

 
 

 

1 mei en de Voorjaarsrit van onze eigen MCNH stond op de 

rol. Dat dit weer een puike rit zou worden stond buiten kijf, 

daar staat het team Lodewijckx al enige jaren garant voor. 

Toen wij bij het clubhuis arriveerden waren de meeste 

deelnemers al onderweg. De HD club was net de laatste 

koffie aan het wegwerken en die konden we nog mooi even 

uitzwaaien.  
 

 
 

De inschrijfcrew van de MCNH met Jeffrey Vrielink, Arjan Eektimmerman 

en good old Daan Broeze. 
 

Wij hadden de tijd deze zondag en na het inladen van de 

track en een kop koffie werd de Suzuki tot leven gewekt.   



Na eerst een stukje Twente gingen we tussen Markelo en 

Laren de grens over naar de Achterhoek. Ergens in de buurt 

van Vorden passeerden we het HD-Genootschap die net weer 

opstapte na hun eerste koffiestop.  
 

   
 

Rustig toerend door de “Back Corner” zoals Jovink en de 

Voederbietels de Achterhoek ooit noemde, zag ik ineens een 

vreemd verschijnsel in mijn spiegels namelijk een opkomende 

knal geelgroene zon in het noorden die mij bijna geheel 

verblindde. 

Zonsopkomst in het noorden??? ……… Dat bestaat niet zegt 

mijn onderbewustzijn……… zou dit dan het noorderlicht zijn 

wat zich hier aan ons openbaarde……… Ook niet erg 

geloofwaardig……   

Het vreemde was dat dit licht ons langzaam maar zeker 

inhaalde ………   een UFO dan, nee, geloof ik ook niet in……… 

maar toch, jawel, wel een UFO, het bleek een “Unidentified 

Fleming Object” te zijn die ons met rasse schreden naderde 

en ons even later voorbij stoof………  Nog wat later verdween 

hij voor ons weer uit zicht als een ondergaande zon ergens in 

het zuiden. Vreemd natuurverschijnsel deze UFO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het prachtige kasteel, of 

landhuis zo u wilt,  

Verwolde ergens tussen 

Markelo en Laren. 



  
 

Aan de  rijstijl te zien was deze UFO al druk bezig zich voor 

te bereiden op zijn toer door de Yorkshire Dales.  
 

 

 
 

Het Wapen van Heeckeren, ondanks dat dit niet de stamkroeg van Normaal is 

geweest vond ik toch dat deze mooie foto in het clubblad thuis hoorde. 

Jongens bedankt voor het mooie plaatje. Volgende keer weer!!! 
 

Rijdend in de toermodem en genietend van de mooie 

omgeving waren wij ondertussen ook wel toe aan een kop 

koffie. Dat werd ergens bij een horeca halfweg.  

 

 

Dit zou een 

vrije 

impressie 

van Vincent 

van Gogh 

kunnen zijn 

van een 

naderende 

gehelmde 

Fleming 

Broeze.   



Nadat we de koffie besteld hadden hoorden we het 

aanzwellen van het naderende zware geluid van dikke V-

twins. Even later passeerden onder aanvoering Marcel onze 

HD afdeling de landelijk gelegen uitspanning. 
 

  
 

De HD daverclub rustig toerend door de Achterhoekse dreven. Toi, toi, nog 

even wachten dan kan ik ook aansluiten!!! 
 

Na de koffiestop kruisten we verder langs de IJssel en 

kwamen we langs prachtige landgoederen waar de 

Achterhoek zo rijk aan is en passeerden de Oude IJssel om 

de oude Hanzestad Doesburg van de andere zijde binnen te 

vallen.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de 

ophaalbruggen 

over de Oude 

IJssel ergens 

tussen 

Doetinchem en 

Doesburg.  



In het centrum van Doesburg aangekomen bleek dat deze in 

zijn geheel door de deelnemers van de Voorjaarsrit in beslag 

was genomen.  

 

   
 

Op de achtergrond het oude waaggebouw waar nu een horeca in gevestigd is 

waar ze een deftig biertje aan de tap hadden.  
 

Wat een prachtig mooi oud stadje is Doesburg en het is ook 

dit stadje waar ooit Abraham de mosterd vandaan haalde. 

Als overblijfsel van dit feit huist hier nog altijd het 

Nederlands mosterdmuseum. De bestelde bal gehakt al hier 

werd uiteraard genuttigd met deze befaamde Doesburgse 

specerij. 
 

     



Wederom ging het langs de IJssel naar Bronckhorst om 

verder binnendoor richting Eefde te toeren alwaar we de 

sluizen passeerden die de toegang geven tot het 

Twentekanaal. Via  Bathmen en Luttenberg kwamen we weer 

in de Helderse dreven terecht om de Suzuki bij het 

Mollenhol het voorlopige zwijgen op te leggen.  

Hier hoorden we dat er meer dan 80 deelnemers aan deze 

rit hebben meegedaan, zowaar geen slecht resultaat. 
 

 
 

Even nog op de valreep tussen Heeten en Mariënheem, huize Schoonheten 

waar ooit de Drost van Salland zijn domicilie had. Ook Salland kent zijn mooie 

landhuizen en landgoederen. 
 

Wilbert, Guus en Wouter, jullie hebben er weer een 

prachtige toerrit van gemaakt, voor mij de mooiste rit die ik 

dit jaar gereden heb. Tevens onze inschrijfcrew bestaande 

uit Daan Broeze, Arjan Eektimmerman en Jeffrey Vrielink, 

bedankt voor het goede verloop van deze Voorjaarstoer. 

                                                                                                   GT 



 



 

 

In deze aflevering van Oud en Nieuw hebben we oud gediende 

Wim Hofman alias Klepperderk in ruste en Dirk Poffers alias 

de poffertjesbakker die sinds een jaar voor de 3e keer lid is 

geworden van MCNH. 

 

Wie ben je?  

Wim Hofman is 69 

jaar (op een paar 

dagen na 70) en 

geboren en getogen 

Hellendoorner.  

Heeft 2 zoons en 

woont sinds een paar 

jaar weer samen. 

Ooit begonnen in de 

bouw en de wereld 

over gereisd om Nederlandse ambassades te restaureren nam 

hij dik 30 jaar geleden Ross Salland over en maakte daar een 

goedlopend bedrijf van. Sinds een paar jaar is Wim met 

pensioen en doet hij dingen waar hij zin in heeft. Daarnaast 

werkt hij als vrijwillige chauffeur voor mensen met een 

beperking bij Zonnewoud. Een doelgroep die zijn hart gestolen 

heeft en waarbij hij, volgens mijn anonieme bronnen, zeer 

geliefd is.  

Ook werkt Wim als drager bij het uitvaartcentrum.  

Wim heeft een voorliefde voor historie en zit dan ook bij de 

folkloristische dansgroep, Stichting Old Helder’n en is tot 

vorig jaar Klepperderk geweest.  

 

 



Verder speelt hij nog in de Ierse band Celtic Mist. Je ziet het 

al Wim hoeft zich niet te vervelen.  

Op z’n 18e haalde hij z’n motorrijbewijs en is toen ook lid 

geworden bij MCNH. 

 

Dirk Poffers is 51 jaar 

en woont samen met 

Ursela aan de Looweg 

waar hij zijn huis met 

behulp van vrienden en 

familie helemaal 

opbouwde. Als jong 

mannetje ging hij de 

metaal in, niet omdat 

hij het wilde maar 

omdat dat nou eenmaal 

zo liep. Hij begon het werken pas echt leuk te vinden toen hij 

jaren later als ZZP servicemonteur de wereld over mocht 

reizen.  

Op z’n 48e rees de vraag: “Is dit nou wat ik echt wil?” Toen 

ontstond het idee van de foodtruck, volgde het TV-

programma ‘Foodtruck gezocht’ en zo doende is Dirk nu de 

beroemde Helderse poffertjesbakker. Hij geniet ervan 

mensen een mooie dag te bezorgen.  

Dirk durft het bijna niet hardop te zeggen maar eigenlijk is 

hij meer een automan, hij heeft een grote voorliefde voor 

Amerikaanse bolides, koopt en verkoopt ze en mag er graag 

met een glas whiskey in de hand in zijn mancave naar kijken. 

Ook heeft hij een boot waarmee hij graag de wateren rondom 

Giethoorn onveilig maakt.  



Sinds zijn 20e was Dirk al lid maar 

melde zich af toen hij in Haarle ging 

wonen. Jaren later maakte Rikus hem 

weer lid, verdween hij weer even uit 

beeld en is nu weer van de partij. 

 

 

 

 

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Dirk heeft vele auto’s en motoren gehad voor de handel.  

Zijn eerste Harley was een FLH 1200, hier rijdt Wim Bennink 

nu nog op. Een oude BMW ruilde hij op het kamp in voor de 

Harley FLT 1340 shovel politiemotor waar hij nu nog steeds op 

rijdt. In de winter staat deze warmpjes bij de kachel in de 

woonkamer, want de koplamp geeft zo’n lekker sfeerlichtje om 

een boek bij te lezen. Nadeeltje is dat je er hele vieze sokken 

van krijgt als je iedere morgen de olievlekken van de vloer 

ongezien moet wegpoetsen voordat Ursela deze ontdekt.  

 

 

Wim heeft ook een aardig rijtje motoren op naam gehad 

waarvan hij niet precies heeft onthouden welke dat ook al 

weer waren, toch komt hij een eind… 

Het begon met een BMW 250 die nu bij Freddy van Buren in 

de schuur staat en hij nog eens terug hoopt te kopen. 

Een Norton Commando, BMW R75-5, BMW R90 S, BMW K1, 



BMW met zijspan, Kawa 900, hierop werd Wim’s 

snelheidsrecord van 200 km p/u gezet, nog een Kawa, een 

Triumph, de BMW GS K100 en de K75. 

De eerste Harley was een Dyna waar hij veel pech mee had, 

daarna volgde de Harley Electra Glide, wat weer een top 

motor was. 

Nu staan er in de schuur een Harley Road King en een BMW  

R 1100 met zijspan. 

 

Oh ja dan was er ook nog de Ural zijspan in de beginjaren 

waarmee Wim op het Molshooptreffen ooit met klompen aan 

over de kop vloog, de echte oudgedienden zullen het zich nog 

wel herinneren. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Dirk: Met Gerald Ekkelkamp naar het Harleytreffen op 

Terschelling waarbij G. een burn-out maakte op de boot. Goh 

wat mooi was dat!  Niet iedereen die onder de rubber kwam te 

zitten scheen dat even amusant te hebben gevonden.  

Ook het treffen op Bussloo, Noord Holland en die bij Geist 

hebben indruk gemaakt. Met de camper dwars door het bos 

heen jagen en met de klompen in het vuur staan, wat een 

gezelligheid. 

Ook bij bruiloften heeft Dirk regelmatig rode lopers 

vernachelt door er een burn-out op te maken, mooi man. 

 

Wim herinnerd zich nog goed de Sinterklaasavonden in café ’t 

Zwarte Peerd  in de begintijd, mooie avonden waren dat. Ook 

heeft hij in het verleden ook veel treffens bezocht. 



Uiteraard het Molshooptreffen waar zelfs eens een kind is 

geboren waarvan Wim de nageboorte heeft mogen begraven.  

Zijspantreffens, BMWtreffens maar vooral de 

Harleytreffens in het Ierse Killarney maakte grote indruk.  

Met muziekmaatje Nico van Harten heeft hij 15 keer de 

Ierse vlakten doorkruist waarbij ze wild kampeerden. 

Ook heeft Wim 10 keer de 11-stedentocht gereden, met de 

motor welteverstaan. 

Er zijn vele tochten geweest waarbij kinderen met een 

beperking werden meegenomen in de zijspan. Dit is ook de 

reden dat Wim de zijspan nog altijd heeft. 

De laatste jaren wordt het motorrijden wat minder, er zijn 

gewoon ook te veel andere leuke dingen te doen. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Dirk wil graag weer eens naar Rømø in Denemarken. Een 

treffen voor alles wat Amerikaans is op wielen. Oude auto’s en 

Harley’s met mensen in oude kleding van die tijd, prachtig! 

Verder vind hij Scandinavië erg mooi en ligt een toer door 

Amerika op de motor ook in de planning.  

Dirk zou er graag een goeie stuurfiets bij kopen waarop 

Ursela ook kan rijden, zij heeft net haar eerste proefles 

gehad en we hopen haar binnenkort ook te verwelkomen 

binnen de club.  

Het lijkt Dirk ook mooi eens zelf een motor te bouwen, zo’n 

vette Boss Hoss V8. 

 

Wim kijkt tevreden terug op een mooie motor carrière en 

heeft geen specifieke wensen voor de toekomst.  



De Road King en de GS bevallen prima en hij hoopt hiermee 

mooie ritjes te kunnen blijven maken. Wel zou hij graag nog 

eens een keer naar het Harleytreffen in  Ierland of Slovenië 

gaan.  

 

Wat brengt je bij MCNH? Welke activiteiten vind je leuk? 

Heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Dirk vind de club momenteel erg gezellig, het voelt als een 

warm nest en alles loopt mooi door elkaar.  

Hij wil dan ook meer naar clubavonden komen. Leuk als er 

dingen worden georganiseerd zoals de whiskeyavond, lezingen 

ed.  

 

Wim is al jaren niet meer echt actief als lid maar volgt de 

club wel en blijft lid zolang hij een motor heeft. 

Een reünie met oud-leden lijkt hem echt heel leuk! 

Ook Wim vind de clubavonden met whiskey of een lezing erg 

interessant (zei hij terwijl hij het laatste beetje Monkey 

Shoulder in z’n whiskeyglas kieperde.) 

Een grote wens van Wim is het rijden met mensen een 

beperking tijdens een zijspan rit met MCNH. Het zou dan ook 

erg leuk zijn om Stichting Zonnewoud als lokale instelling 

daarvoor te kiezen. Deze wens horen we vaker en wordt dan 

ook meegenomen in het bestuur. 

 

Heren bedankt voor dit gezellige gesprek! 

 

 

 

IS 



 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

4 clubavond 

6 Toerkampioenschaptellerregistratiemiddag 

11 Feestavond MCNH 

13 Klappertandrit 

25 Ledenvergadering 
 

April 

8 clubavond 

10 familiedag 
 

Mei 

1 Voorjaarsrit 

13-15 minitreffen 
 

Juni 

2-7 Eigen Weekend Engeland 

10 clubavond 

12 Molshooprit 

21-24 avondvierdaagse + Pre TT BBQ 



 



 

 

 

Juli 

2-3 VMC rit 

8 clubavond 

10 zomerrit 

 

Augustus 

17 Klepperrit 

24 grote schoonmaak 

26-28 Molshooptoer 

 

September 

9 Clubavond 

16–18 Treffen MC Geist 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

8 Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 

 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 

December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 

 

De weersvooruitzichten voor de komende weken zijn droog 

droger droogst…voor de tuin wat minder gunstig maar als 

motorrijders worden we daar natuurlijk wel blij van. 

Tijdens ons Molshooptreffen zijn er voor de zaterdag,  

14 mei, mooie routes uitgezet van 100 tot 300 kilometer. 

Dus heb je geen corvee en is je kater wat afgezakt pak dan de 

motor en wees om 16.00 uur terug voor biertijd! 

 

8 mei  Elfmerentocht, MTC Noord, Joure 

   150/200 km 

   www.mtcnoord.nl 

15 mei   Middagtoertocht IMC Wisent Den Ham 

   +/- 150 km start 12.30 uur. 

   www.imcwisent.nl 

11/25   Woensdagavondritten IMC Wisent Den Ham 

mei   100 km, start tussen 18.30 en 19.00 uur 

20 mei/  Vrijdagavondrit route 66, Witharen 

3 juni  100 km, start vanaf 18.39 uur 

25 mei  Woensdagavondrit DTC, Daarle 

   100 km, start vanaf 18.30 uur 

29 mei  Voorjaarstoertocht MC Freewheels Heeten 

   160/220 km opgave bij: toercommissie@mcfreewheels.nl 

www.mcfreewheels.nl  

12 juni   Molshooprit MCNH Hellendoorn 

   200 km 

   www.mcnh.nl 

 

 

http://www.mtcnoord.nl/
http://www.imcwisent.nl/
http://www.mcfreewheels.nl/




 

 
 

Informatie voor het barpersoneel: 

Op zaterdag van 17.00-20.00 uur (of zolang het nog gezellig is) 

Clubavond aanwezig 20.45 uur, start clubavond 21.00 uur 

Je kunt de sleutel ophalen bij Jo en José Kappert, 

Ninaberlaan 44. Vooraf bellen is wel handig. 

 

Mei 2022 
Zo 1 voorjaarsrit 

Za 7 Edwin Luttenberg 

Vr-Zo 13-15 minitreffen 

Za 21 Wilco Nijenkamp 

Za 28 Besloten feestje, clubhuis gesloten 

 

Juni 2022 
Do-Di 2-7  Eigen Weekend Engeland 

Za 4 John Olthof 

Vr 10 Clubavond Jos Middelkamp en Guus Lodewijck 

Za 18 Edwin van Petersen 

Za 25 Renate Olthof 

 

Schoonmaakrooster 
Mei Renate en Margaret redactieruimte 

Juni Marscha en Roxanne alles hoog 

 

 



 

Crono-Time data en electric instruments 
 
 

Termignoni Exhaust Technology 
 

GSG Valblokken 

    QD Exhausts   
 Zandona Body protection 

 
 
 
 

Giannelli Exhausts 

Verheul, Vriezenveenseweg 18, 7681 DS Vroomshoop (Ov.) 
 

Meer info. WWW.Verheul.nu 
Tel. 0546-641689 
Of bij jouw motorzaak 


