
HILVARENBEEK 4 APRIL 2009

Sleutelcafé, 4 april Hilvarenbeek

 

Een grote opkomst en er werd serieus gesleuteld in de werkplaats van Antoon. De aanwezigen waren
allemaal vol lof en hadden een leuke dag.

 

Je ziet nu een foto-impressie:
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Hieronder enkele reacties vanuit het forum

 

·          Gezellig gesleuteld en enkele leuke clubleden ontmoet vandaag in Hilvarenbeek.
Antoon en zijn vrouw, bedankt voor de organisatie van deze leuke dag.
Groeten Erik van Grunsven

 

 

·          Beste Antoon,
Geweldige dag gehad en leuke mensen tegengekomen die allemaal dezelfde ‘tik’ hebben.
Antoon, en natuurlijk ook zijn vrouw, bedankt voor de leuke dag en de Brabantse gastvrijheid.
Als de onderdelen binnen zijn bel (0412-xxxxxx) of mail me maar!!!!
Ik kom graag weer terug (al was het maar voor de koffie).
Groeten, Willy van Zuylen

 

 

·          Was weer top! De gebroeders Van der Vliet waren ook weer van de partij:
Wim op z'n 750 met eigengemaakt dempers en Kees op z'n groene 350. Wie zou het eerste thuis
zijn gekomen?
Op mijn CB werd een elektronische ontsteking gemonteerd en inderdaad ‘pruts and pray’, eh... ik
bedoel ‘plug and play’. Op zich merk ik niet heel veel verschil, maar het beestje liep met
contactpuntjes al perfect. Deze waren wel aan vervanging toe dus dan maar gekozen voor modern
op klassiek.
Nogmaals bedankt weer voor dit sleutelcafé. Paul Kieboom
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·          Het was een eind rijden maar ik heb er geen spijt van want het was oergezellig en wat kan je
vrouw lekkere koffie zetten; zeg mevr. Aerts nog bedankt.
En mijn broer was het eerste thuis want ik ben nog een uur later opgehaald. Pech!
Het was stik leuk die dag, volgende keer weer. Groeten, Kees van Vliet
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