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Onze showroom is geheel vernieuwd !!!! 

Graag zien wij u op zaterdag ( 9.00-16.00) 

De koffie staat klaar . 

  
Antwerpseweg 9-10  (naast beve meubel) 

2803 PB Gouda 

Tel: 0182-582929   (ook op andere dagen en avond op afspraak) 



Beste lezers, 

Voorwoord

Disclamer:

KTMCO heet  geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van producten  en/of  diensten van adverteerders,   van/door  leden  - en  derden -   in het
KTMCO magazine en op haar website aangeboden zaken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of diensten moet zelf de kwaliteit
van de te leveren producten en/of diensten nagaan ingeval hij/zij enige overeenkomst wil sluiten met de hiervoor vermelde aanbieders. KTMCO is
op geen enkele wijze pari j bij enige overeenkomst tussen de hiervoor vermelde aanbieders en is derhalve niet gebonden aan enige bepaling bij een
dergelijke overeenkomst, dan wel aan een daaruit voortvloeiend geschil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling,
leden en derden en derden onderling.

Stichting KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
06-83800474

KvK 56058136
RSIN 851959581

Informatie KTMCO:
bestuur@ktmco.nl

Informatie adverteren:
info@ktmco.nl

Informatie redactie:
redactie@ktmco.nl

Onze voorzitter is aan het genieten van een zeer lange vakantie 

op het mooie eiland Bali. Vandaar dat ik de honneurs maar even 

waarneem.

Wat hebben we toch al weer mooie ritjes mogen maken en er 

staan nog ontzettend leuke items op de agenda. Persoonlijk kijk 

ik ontzettend uit naar Onbeperkt op Weg in Moordrecht. Het is 

weer een hele klus om alles voor elkaar te krijgen en dankzij 

Annemarie van stichting DaDa zijn we al behoorlijk op de goede 

weg. De aanmeldingen stromen binnen en het beloofd wederom 

een geslaagde dag te gaan worden.

Een andere succes is toch wel het weekend in de Ardennen 

geweest, prachtige omgeving en meer daarover kunnen jullie 

verderop in dit blad lezen.

De 2 ritten in Dongen, georganiseerd door Frans waren ook 

ontzettend leuk, wat is het toch fi jn dat wij dit kunnen doen voor 
deze mensen, ook hierover meer te lezen in dit blad

En dit jaar hadden wij weer een Algemene Ledenvergadering, 

gelukkig weer op locatie en waar wij elkaar weer op een normale 

manier konden begroeten. De presentatie van de ALV is te vinden 

op onze website.

Komen er nog meer mooie dingen aan dit jaar? We hopen van 

wel, tenslotte is dit ons 10 jarig jubileum jaar.

Voor nu, geniet van de zomer en als je op pad ga, rij voorzichtig!

Marcel





Van de redactie

Waar de vorige edii e met moeite gevuld kon worden tot een extra dun KTMCO Magazine, dit keer zaten we met het omgekeerde 
probleem. En daarover klagen we natuurlijk niet! Wat een prachi ge verhalen met bijpassende foto’s. We hebben zelfs een aantal 
vaste rubrieken moeten laten liggen voor een volgende keer.

Natuurlijk hadden we met de foto’s en anekdotes van de Ardennenreis al een heel i jdschrit  kunnen vullen. Na elke bocht was 
er weer een uitzicht dat het fotograferen waard was. Ook de bezienswaardigheden hadden veel meer aandacht kunnen krijgen. 
En de verhalen over de verdwenen vegetarische burgers, het onmogelijke biljart, de bumperklevende Fransman die vond dat we 
voor hem aan de kant moesten, de vos in het veld, et cetera, zullen vast wel eens voorbij komen bij een kampvuur i jdens een 
volgend uitstapje.

De omgeving in de Ardennen was natuurlijk ook erg fraai als achtergrond voor de reportages over ‘De motor van…’. Dus schit ert 
de motor van Frans B als een echt fotomodel tussen de ruïnes van een kerk. En we hebben er natuurlijk alvast een paar meer 
vastgelegd. Dat wordt vervolgd dus!

Natuurlijk rijden we ook mét een doel! Een drietal van deze rit en staat in het magazine. Twee mooie rit en van Frans S met trikes, 
en eentje waarbij (de motor van) Marcel een hoofdrol kreeg. We kijken al uit naar nog een fl ink aantal dergelijke rit en zoals na-
tuurlijk de twee ‘Onbeperkt’-dagen die we zelf organiseren, maar ook naar de verwendag in Delfzijl.

Blijf foto’s sturen van alle rit en, bijeenkomsten, al dan niet met andere KTMCO-ers. Ook voor ‘On the Road’ blijt  vulling nodig als 
deze rubriek weer terugkeert in een volgend magazine. Of misschien denk je: ‘Laat ik de volgende keer eens een stukje schrijven…’, 
stuur het op!

Veel lees- en kijkplezier!



CENTRALECENTRALE
ONDERHOUDS DIENST

Montage, onderhoud & reparatie
van cv-installaties en zonnepanelen

0182-51.04.32







Knight Marcel



Marco en Ben bij CMA

Michiel en collega’s
Santa Run Willem-Jan

Ben     Callantsoog

Michiel en collega’s

Michiel’s motor







Knight Michiel





Agenda 2022

                                     

Alternaieve elfstedentocht     17 juli
Verwendag Delfzijl (vuur-steen.nl)   13 augustus
Family BBQ by Jacky      20 augustus
Onbeperkt op Weg Moordrecht      10 september
Onbeperkt op Weg Flevoland                           17 september
Dag van Misbruikte Kind     17 september
Scouing Dongen, trike rit     25 september

Meer informaie is te vinden in de agenda op de website





Knight Janine









Knight Frans S











Knight Marcel



Algemene ledenvergadering 2022Algemene ledenvergadering 2022



Nieuwe Binnenweg 12a Rotterdam
010 477 39 25 - www.bluehawaiitattoo.nl

Follow us on instagram: Blue Hawaii Tattoo


