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JAARGANG NR. 39
NR. 9 september 2013 - Verschijnt 11x per jaar

Toercommissaris:
André Fokker,
a.fokker@hetnet.nl

CLUBHUIS: Café “Custwijc”
Laageind 1 3465 KG Driebruggen
Tel: 0348 - 50 12 50
Clubavond; elke 2e dinsdag van de maand
LIDMAATSCHAP: € 40,= PER JAAR
Alle overige gezinsleden gratis

Voor meer informatie? Kijk eens op www.oxbey.nl of
stuur een email naar info@oxbey.nl.

Copyright.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Oxbey Grafische Vormgeving.
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Voorwoord
VAKANTIE 2013
Zoals al eerder geschreven ben ik samen met mijn vriend Danny van 2 t/m 4 augustus met de
motor naar de Vulkaneiffel geweest. Uitgangspunt was Daun bij motorhotel Bikersmoment
(www.bikersmoment.nl). Na een zeer warme rit vanaf Winterswijk via Doesburg naar Daun
(temperaturen 40 graden en misschien nog wel meer) en liters water kwamen we rond 5 uur
aan in Daun. Na een wel heel hartelijke ontvangst de motor in de garage geparkeerd (groooot),
eerst het vochtgehalte bijgespijkerd met een aantal (Bitburger) biertjes. Vervolgens de kamer
opgezocht, allemaal 2- persoons kamers die voorzien zijn van alles wat een mens nodig heeft.
Een toilet, een lekkere douche, grote handdoeken en een wastafel. Basic maar spic en span
schoon.
Na een welverdiende douche gingen we rond 19.30 uur aan tafel voor een heerlijke maaltijd
met een voorgerecht en als hoofdgerecht een heerlijke macaronischotel. Toe een ijsje en
daarna nog een paar biertjes en wat “Hausmedizin” in de vorm van een likeur. Rond een uur of
11 toch maar ons mandje opgezocht want het was een lange en hete dag.
Op zaterdag een schitterend rondrit gemaakt van ca. 300 km richting Idar Oberstein met
onderweg een stuk Moezel. Bekend terrein maar toch altijd weer de moeite waard. Na
terugkomst weer lekker douchen en bieren met om 20.00 uur een fantastisch BBQ met alles er
op en er aan.
Aan alles komt een eind dus zondag via een mooie route terug naar Winterswijk en als afsluiting
nog heerlijk zitten BBQ-en.
Het is jammer dat de afstand naar Daun vanaf Gouda ca. 400 km is, anders zou dit een perfect
alternatief zijn voor Baton Rouge, want we willen toch wel een keer wat anders.
Ik stel voor dat de clubweekeindgangers hier een keer over nadenken en dit dan terugkoppelen
aan het bestuur.
Bezoek eens de website, bekijk de foto’s en vorm zelf je oordeel. Zoover heeft ze een award
gegeven dus wat dat betreft zit het wel snor.
CLUBWEEKEIND 27 t/m 29 SEPTEMBER
Door omstandigheden kan ik er dit jaar weer niet bij zijn, maar de inschrijvingen zijn weer als
vanouds, dus “volle bak”. Dat zegt toch wel wat over hetgeen Ben en Hettie te bieden hebben,
en laten we eerlijk zijn de Ardennen vervelen nooit! Ik wens jullie heel veel plezier, mooi weer
en veilige kilometers.
Groeten,
Sjoerd

Vakantieverhaal
Wie heeft er een leuk vakantieverhaal? Laat het ons weten.
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Uw adres voor:
bruiloften, partijen
recepties, vergaderingen,
cursussen, zaalverhuur
catering enz.
Ruime parkeergelegenheid

De Jong Alphen bv
Zaagmolenweg 8
2401 LN Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 - 492036
Fax: 0172 - 494142
Email: Gerjo@dejongalphen.nl

woonboulevard – woerden
www.vanhalmkeukens.nl

Goedhart Motoren
Europaweg 1d
2411 NE Bodegraven
Tel. 0172-65 00 05
Fax: 0172-61 23 48
4
Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub.

De Toerhoek

Hier volgen voor de maand september en oktober een enkel advies voor
een toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de
nieuwe internet site www.nationalemotortoerkalender.nl Op deze site vind je de complete
toerlijsten met alle gegevens.
24e NAJAARSRIT MEGAFOON MC zo 15. sep 2013 09:00 – 12:00
Kosten van deelname: € 4.00 Lokatie vertrek: Clubhuis MC de Megafoon Stinzenlaan 81, 7392
AD Twello 0571-275047 Lengte: 200 km. Omgeving:Veluwe/Gelderland
Info: 0571-789092/06-53222972 Opmerking: Route op GPS verkrijgbaar door voorinschrijving.
Mailtje naar twellooost@concepts.nl Op inschrijfnummer kan zondags het inschrijfgeld voldaan
worden. Koffie gratis. GPS Garmin: Ja. zie opmerking
24e PONYTOERTOCHT MC Free Wheels zo 22. sep 2013 09:00 – 12:00
Kosten van deelname: € 6.00 (m.h.). € 5.00. € 7.00 (p.j.). € 6.00 (j.h.) Lokatie vertrek: CaféRest. Bosgoed Dorpsstraat 17, 8111 AA Heeten 0572-381217 Lengte: 150/200 km.
Omgeving:Kop van Overijssel Info: 0572-380826/06-22639428 Opmerking: Prijs voor
verstkomende deelnemer en grootst deelnemende club. Route voor garmin geschikt. Route
naar start aangegeven. Goede parkeergelegenheid
GPS Garmin:Ja
NATTE BLADERENRIT – mc Alkemade zo 29. sep 2013 09:30 – 12:00
Kosten van deelname: € 5,00 gratis koffie/thee Locatie vertrek: clubhuis, Weteringlaan 22,
2377 Oude Wetering Lengte: 120/200 km Info:629574856 www.mcalkemade
GPS Garmin: JA
26e HERFSTRIT GRATHEM MC Grathem zo 6. okt 2013 09:00 – 12:00
Kosten van deelname: € 5.00 Lokatie vertrek: Cafe Zaal Geraats Markt 5, 6096 AL Grathem
0475-451540 Lengte: 180 km. Omgeving:Zuid Limburg - Duitsland - Belgie
Info: 0475-453353/0459-663562 Opmerking: Inschr.incl. consumptie. vanaf invalswegen met
bordjes "MC Grathem" aangegeven. Deze tourrit is ook voor GPS-rijders via
VOORINSCHRIJVING te krijgen op www.mcgrathem.nl Kijk voor meer info op deze site.
GPS Garmin: Ja. zie opmerking

Agenda
27-29 sept, Baton Rouge
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Autoservice Leeijen
Voor al uw:
- reparaties
- onderhoud
- banden
- APK-keuring
Griekenlandweg 6
2411 PZ Bodegraven
Telefoon 0172 – 61 73 50
Fax 0172 – 61 73 24

Uw auto ons vak

6
Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub.

autobedrijf
V. OOSTRUM V.O.F.

Timmerwerken Hans v.d.
Vorm

Nieuwe en gebruikte auto’s
Alle reparaties en schades’s

Werkplaats:
M. Schoutenstraat 29-31
2741 SV Waddinxveen
Tel: 0182-630547
Mob: 06-53750479
Fax: 0182-616096

Heeswijk 163, 3417 GP Montfoort, Tel. (0348) 47 20 63
Fax. (0348) 47 27 74
www.autobedrijfvanoostrum.nl

Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel
glas

Clubweekend België
27 t/m 29 september, clubweekend Baton Rouge
Een weekend vol motorplezier in de Belgische Ardennen! Iedereen kan voor dezelfde kosten
p.p. mee! Totaal kunnen we er met 33 personen overnachten. Beddengoed en handdoeken zijn
bij de prijs inbegrepen!!
De kosten voor dit weekend bedragen € 97,50 p.p. en zoals jullie weten, betalen is meegaan.
Je krijgt 2 overnachtingen, 2x ontbijt, diner op vrijdagavond en bbq op zaterdagavond, toertocht
door de omgeving en veel gezelligheid. En dit alles in en ongedwongen sfeer.
Wil jij dit weekend mee dan kun je je vanaf nu opgeven bij Corrie Wetsteijn. Email:
c.wetsteijn@ziggo.nl Wees er bij …………. !!!

We hebben nog een paar plaatsen vrij.

Oproep
Volgend jaar bestaat onze motorclub 40 jaar. Wie heeft er een idee of meerdere om dit jubileum
te vieren. Denk er vast eens over na en laat het ons, het bestuur, weten.
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