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Met de robuuste Jimny 4x4 is het leven één sportief avontuur.

Interieur, motoÍ en aandrijving van de Metal Top zijn recent

helemaal vemieuwd. Stoerder, eigenwijzer en comfortabeler dan

ooit. Met l.3liter benzinemotoÍ met variabele kleptiming of
1.S-liter dieselmotor. Bovendien is de Jimny vernssend ruim en

flexibel. Ook leverbaar in cabrio-uitvoering. Standaard op de

Jimny Exclusive: radio,/cd-speler, centrale deuruergrendeling met

afstandsbediening (niet op de diesel), elehrisch verstelbare

en venrvarmbare buitenspiegels, mistlampen voor, lichtmetalen

velgen en airconditioning.

De Jinny is er al vanaf €13.999,-
De Jimny Cabrio is er vanaf €15.999,-. Leaseprijs vanaÍ C299,-

iliïilíj.',y*:íf*",'j,%',ifffiïq',',ï"lldÏïil#'mï*ï#iírïï'i,fí'#:ïïï § suzuKl
BrandstoÍveÍbruik (99,/100/Ec-norm): 6,1 - 8,1 l,/I00 km; 12,3 - 16,4 kmll en Cor-uitstootr 162 . 189 g/kn.
Wijzigingen voorbehouden,
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Colofon

Postadres: Suzuki Coupé GX Fanclub
p/a Lijsterbesoord 3í
11128G DIEMEN

Girorekening: 75.700 (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen)

HomePage: www.sc10Oclub.nl

Het Bestuur:
Voorzitter & Algemene info:

lngrid Stroosnijder
Lijsterbesoord 3í
1112EG DIEMEN
Tel.: 020-698 18 88 (van 17.00 tot 't9.00 uur)
E-mail: scgxf@chello.nl

Vice Voorzitter:
Edwin de Koning
Griend 64
1112 LE DIEMEN
Tel.: 020-699 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)
E-mail: gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Penninmeester:
mevr. A. Korfijk
Stenekinderenei 24
2907 EC Capelle aan den lJssel
Tel.: 010-4514566

Secretariaat:
Astid Wiersma
Noorderuaart 232
1861 JH STOMPETOREN
Tel-: 072-540 0817 (op werkdagen, van 19.00 tot 2'1.00 uur)
E-mail: astridwiersma@tiscali.nl

Technische dienst (Sleutelwerk + onderdelen):
Richard van Cleef
Tel.; 06-28 815 809

Technische dienst ( Lassen & plaatwerk):
Johan Bemardus
Tel.: 06-193 40277

Technische dienst ( Alleen voor telefonisch advies):
Bart Uil
Tel.: 0596-59 16 13
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Onderstaande dealers zijn "Vriend van de Coupé club"

Almelol

Apeldoorn:

Arnhem:

Heemstede:

Heerhugowaard:

Ridderkerk:

Terneuzen:

Tiel:

Vlaardingen:

Vlissingen:

Auto Unie Almelo, Twentepoort-West 11-4,

Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200,

Citam Arnhem 8,V., Velperbuitensingel 15,

Automobielbederijf Kunst B.V., Havenskaat 51,

Autobedrijf Jonker B,V., Nijverheidsstraat 4,

Vari Ridderkerk, Noordenweg 77,

Suzuki Terneuzen 8.V., Handelspoort 6,

Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2,

Vari Vlaardingen, Hoogstad 151,

Autobedrijf Van der Jagt en Willemse, MeÍcuriusweg 29,

te|.0546-8250í5

tel. 055-3664400

tel. 0264435936

tel. 023-5285950

tel.072-5743785

tel. 01 80-430368

tel.0115-649000

tel, 0344-619153

leL 410-2322522

tel.0118-419051

Wist je dat de meeste dealers op vertoon van je lidmaatschapskaart van de coupéclub korting verlenen op
de zogenaamde doe het zelf artikelen c.q. onderdelen.
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Van de Redactie

Hier maar weer eens een stukje vanaf het toetsenbord van de redactie.

Zoals jullie reeds gemerkt hebben heb ik vandaag de dag steeds min-
der tijd beschikbaar om van dit blad iets leuks en aantrekkelijks te ma-
ken.

De enige echte nieuwtjes in dit nummer zijn;

. de officiële bekendmaking van de vernieuwde website (met daar-
op een echte "digitale" webwinkel! & een ledenforum voor alle
denkbare vragen)

. Aankondiging van een te rijden clubrit (toerrit)

(voorinschrijving nodig, dus haast je en aazel niet!)

. Oproep tot het opgeven van je e-mail adres (zie pagina 7)

. Mutatieformulier (als uitneembaar gedeelte van dit blad!

Tot horens, Edwin de Koning

Uitgeroepen tot "vriend van het jaar": Citam Arnhem B.V.
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Ir NIEUWS
De website van de club is verhuisd en geheel vernieuwd

Nieuwsgierig geworden ?
Kijk dan op:

WWW.SGI OOGLUB.NL
(afbeelding staÉpagina van vernieuwde website club)
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Van het secretariaat

Dag allemaal!!l!

Het is alweer enige tijd geleden dat er bij jullie een NIEUWS-
BRIEF op de mat viel.

Daarop hebben we veel leuke reacties gehad en een aantal er-
van vinden jullie in deze RugzakRede!

Tot ons grote plezier hebben Marcel Spoelstra c.s. zich helemaal
ingezet voor het tot nieuw leven inblazen van een GEHEEL
NIEUWE WEBSITE! ! I! HOERA! ! ! ! !

Hij is nog niet voor iedereen makkelijk te vinden, maar....

Ga maar eens naar:

www.sclOOGXclub.nl
Leo Muis en Richard van Cleef zetten zich nog steeds in voor het
op de weg houden van onze'gehate lieverdjes'....

Leo heeft ook de CLUBWINKEL weer helemaal op orde!

Er gebeurt dus HEUS wel wat!!!

Aan de'hot-line'tussen Ingrid en ik mankeert ook weinig EN we
kunnen weer een aantal nieuwe leden begroeten!

Nog steeds krijgen jullie je verjaardagskaart, via Gerdiena Uil
en nog steeds worden onze boeken keurig in orde gemaakt door
Aad Kortrijk!
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Let op, er is weer een TOERRIT op stapel.

En wel op zondag 21 mei!

Tot slot wil ik NOGMAALS melden: kom gerust met initiatieven!

Zet een ritje uit bij jou in de buurt, organiseer een 'meeting',
schrijf een nieuwsbrief..., !!

Voor de verzending van je post-op-clubgebied wil ik me graag
inzetten !

Je weet me te vinden: 072 - 540 0B 17

(Denk je aan de beltijden?)

en anders : astridwiersma@tiscali.nl

/ 2p*up /
Indien je in het bezit bent van een E-mail adres,

wil je deze dan mailen naar astridwiersma@tiscali.nl
onder vermelding van je naam en lidnummer!
Hiermee kunnen wij je dan nog sneller informeren over het

clubgebeuren (veranderingen, ritten enz.)

,.G-ffi\-WtDe Rugzak Rede



Mijn Coupeetje

Mijn vader heeft een eigen Autobedrijf en in 2001 kwam daar een klant
achterom met een Suzuki Coupe. Hij wilde hem graag kwijt omdat er te
veel kosten aan kwamen om hem door de keuring te krijgen. Mijn vader
kocht het coupeetje destijds voor FI 200.- en vond het wel gelnig om een
keer op te knappen.

lk was meteen verliefd op het autootje en ging dan ook meteen surfen op
het net naar informatie over dit schattige ding met in het achterhoofd
"Mulderke" (Want zo noem ik hem) een keer op te knappen.

lk werd meteen lid van de fanclub, gewoon leek me wel leuk. En nu 4 jaar
later, mocht Mulderke onder het afdak vandaan komen rijden, nou ja rij-
den...

Destijds liep hij nog wel, maar nu protesteerde hij hevig. Al gauw begon-
nen we met het strippen en mijn goede zin was snel weg. Hoe meer
vloerbedekking ik verwijderde des te meer roest kwam me onder ogen.

Triest, maar ik ga niet op-
geven! Eens zal hij weer op
straat te zien zijn!

Veel werk, maar het komt
er eens van!

Met vriendelijke groet,

Lenny Teurlings

Lidnummer:1416

Foto: Mentale coaching van Mulderke
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Hoi Luitjes,

Mijn naam is Sonja van Nistelrooy en woon met mijn man en kinderen in
Tegelen (bijVenlo).

Hier eindelijk mijn verhaal:

Mei/Juni 2004. Bij ons in de buurt werd, zoals elk jaar, een oldtimer-show
gehouden. Wij als oldtimer-fans gingen er natuurlijk naar toe. Na een tijd-
je te hebben gekwijld bij al die prachtige auto's viel mijn oog op een heel
klein autootje en ik was op slag verliefd.

Nooit zoiets gezien, niet weten wat het was. Hoe dichter b'rj ik kwam, hoe
mooier ik hem vond. Mijn man moest even lachen, wat een klein geval!
Toch vond hij hem wel leuk.

Twee weken later stond er weer eentje in Venlo. Nu wilde ik weten welk
type het was en liep er naar toe. Opgeschreven en thuis gelijk op internet
gezocht. Gevonden!

Weken lang informatie zoeken. lk kreeg dat autootje niet uit mijn hoofd en
had in gedachte zoiets van: ik zal er ooit eentje bezitten, al duurt het nog
tien jaar!!!

lk had inmiddels een oud model Suzuki Alto van 1984, die in zeer goede
staat was en echt mijn troetelkindje was, maar voor zo'n GX ging hij dan
toch weg. (snik).

MaarUapril 2005: Op internet stond een leuke gx te koop. Redelijke prijs,
niet al te ver weg.

Onze financiele toestand was, zoals b'rj veel mensen, beroerd, maar ik liet
me niet tegenhouden. Kijken of we mijn Alto konden verkopen, we kre-
gen gelukkig belastinggeld terug, mijn man smekend aangekeken, en al-
les in gang gezet. Binnen een week was ik m'rjn Alto kwijt aan een kennis,
de GX gekocht en begin mei opgehaald. lk achter mijn man aangereden
naar huis in mijn eigen GX. Heerlijk! Nou ja, heerlijk!? Hij was van binnen
zo smerig dat ik af en toe de rillingen kreeg. Thuis gekomen eerst achter-
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om gereden, alles eruit, stofzuiger erdoor (zat heel snel vol). Een fles on-
vetter was ervoor nodig om de auto schoon te krijgen. Ondertussen stond
de halve buurt te kijken wat ik wel niet voor een kruimel gekocht had.
Leuke reacties. Tijdens het schoonmaken kwamen we nog enkele veras-
singen tegen die de vorige eigenaar verzwegen had. Er zaten wat gaten
in de auto die je zo op het oog niet zag.

Te laat!! Maar mijn man en zijn broer zijn goede monteurs en kunnen bij-
na alles zelf, dus dat zou wel goedkomen.

Ondertussen ook nog even lid geworden van de club.

lk moest een naam verzinnen voor mijn GX en vond dat vrij moeilijk. Tot
we zaten te kijken naar een aflevering van The Dukes of Hazzard! Jullie
kennen vast wel de witte Jeep van Daisy? Juist! Mijn man vond dat een
leuke naam voor mijn autootje, en ik ook. Dus werd het: DIXIE!!

Na een paar weken trots rondrijden, wilde hij 's morgens niet meer star-
ten. Accu leeg. Opgeladen, r'ljden. Volgende dag, weer leeg. Zo weken
lang, alles nagezocht waarom de accu leegtrok. Clubleden gebeld, gara-
ge, niets gevonden. Na een tip hebben we er een zwaardere accu inge-
zet en hij start al maanden nog steeds perfect.

We hopen dit voorjaarlzomer de kans te krijgen om hem wat op te knap-
pen.

Voor geen geld zou ik mijn Dixie nog kwijt willen.

Overal waar ik kom, staan mensen naar
geven leuke reacties.

Hopelijk mag ik er nog lang in rondrijdrn.

Groetjes aan jullie allemaal,

Dixie te kijken, stellen vragen,

Sonja van Nistelrooy.

De Rugzak Rede



Burgerlijke Stand (hoe noemt men zijnlhaar coupé)

't Antwaaros Muizeke
't Asbakie'
't Bossche Bolletie
AA-Combi
Aardbei
Airwtie
Babbiel
Bacterie oo Wielen
Bamse
Barreltie
Bart
Beestie
Bere-éi
Bio
Biö FooUBiofoot
Blàck Beauïv
Black Bird
Black Devil
Black Eaole
Black Pin-ckv
Blackv
BlauraÍ Koniin
Blue Thunder
Blue Zoekie
Bluesuki
Bobbeltie
Bolhoedie
Bolletie'
Bolvoimio aanhanosel
Bonbondóosie -
Bonkv
Botsduto
Bouli
Brom
Bromvlieo
Brown StÏoar
Bruintie
Bubbéle
Buosv
Buliid
Butóh
Coo
Caddie
Caddv
Calim'ero
Chabo
Chikito
Claustrofobíeltie
Corvetto
Couoé Rovaal
Couveusie'
D.T. (DoÍble Trouble)
Daftu Duck
De Éeizende Zon

De wieo
Dinkv Ïov l/ll
Dino'
Dommel
Domoie
Doodie
Doppie
Doiià
Dra'aobare auto
Driftià'e Hannv
Qroo"py
urooote
ururtte
Druo'
Druboel
Drubbie
Duikie/Duckv
Duiveltie
Eierdoóoie
Ei(tie)''
EÈbrvotootie
Emménthalèr
Eneroieoil
F-16-
Friemeltie
G-baret'
GarÍield
Gebakie
Giertid
Giksíe
Gniffel
Goooo
Gre'e"nooint
Grumrhelke
Guouki
Guóoie
GX Souoé
GX-ie
Gvóoie
Gímbchoen
Hàm-bam
Hamster
Handtasie
HD íHurÍroie Dumoie)

H3,l,Jrrhr,e 
DuinpÏe rr)

Het Heldere Licht
Het Onsie
Hobbel'
Hobbeldoos
Hobbeloaard
Hoestbal
Holtor
Hugo
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Hummeltie
Humosv Frumosv
HuooelÍrutie
lenïé Mienie
lron Eaole
Jevreks-Uiteudsie
Julia
Kakkerlak
Kama suzi
Kanier
Karóltie
Kermii
Keutel
Kinderuvaoen
Kindie
Kioo'ehok
Kit'
Kleine Pitbull
Kleine Oodonder
Kleintie '

KLT 
,

Knabbel
Knoedie
Knorretie
Knurf '
Koektrommel
Kooel
Kokindie
Krentebol
Kroeooekie
Kruirheldiéf
Kruimel(tie)
(Rode) Kruisraket
krumrírel
Kuikentie
La Souiis Noir
Ladybird
Leaste
Limo2uki
Little Suzv
Little Twe'etie
Low.Flyer
Lutste
M'n Poeoie
Mandariíntie
Mazzeltie'
Mien Déerntie
Mier (2)
Miin Èdrtie
Mími
Mini Ferrari
Minnie Muis
Mister Giant
Misty
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Mol
Molshooo
Mon Chdri
Monster
Muo
Muís
Mv Pink Cadillac
Níckv Tov
Nirfidk
Noooes
ollí€itie
Ooblàasauto
Obdondertie
oik
Overdekte Rolschaats
Paa(r)sei
Padie'
PasLzu
Pesta Rossa
Pink Panther
Pink Suzie
Pinkv
Poc(et Draoon
Poco-loco "
Poekie Poeh
Poeoie
Poirio
Pominelientie
Potioe Smuíf
PruÈ
Prummeltie
Prutteltie'
Pukkeliie
Pukkie'
Race lnsekt
Racekuiken
Racemonstertie
Rakker
Rebeltie
Red Bí.rllit
Red Devil Driver
Red Valentine
Riidend Narcosekaoie
Róad Runner
Roemooemoertie
Roestbak
Roma
Rooie Sien
Rose Monster
Rotsblokie
Ruoie
Ru§2akIe,-kie)
Rustv
SardÍentje

Schatie
Scheétie
Scheuriizer
SchnUo'oerli
SchoeË"
Schuifmuis
Scouoie
Scraóov
Silver'dullit
Sioux
Siuttel
Skelter
Sleutelhanoer
SmurfmobËl
Snabbeltie
Snoekv'
Snoeoie
§noejlje van de week
snoeste
Snoetíe
Snooóv
Snuifàóos
Soekie
Soes(ie)
Soezèlóeki
Soucv
Soeetiv Gonzales
Sbelde'knoo
Sbliterwt
Sbortoto
Sbortschoentie
Sbruitie
Stoffehie
Stuite16alletie
Sue
Sutuufki
Suki / Suki Suki
Sumozuki
Susie
§uus(e)
SuUz
Suzak
Suzi(e)
Suzv'
TaaÍtscheo
I eun
The Pocket Rocket
Tiioer
Tóéfsnoeki
Toetertie
Tooke'
Torretie
Toto(ó)tie
Trodàél'
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Turbo
Turbobeer
Turbomuo
(Little) Trieetie
Tweefv
Twvtv'
uc6 Íl tt
Uckuouck
Uitoebouwde Muis
UkIeouk
ukkid
Vlieo
Vlo(óitie)
VodtsÍkfrrtie
Weo-Flow'
Weöluis
Weóweroauto
witiË
Wràtie
Yep. jep
zacheflas
Zakie Blauw
Zaklantaarn
Zandkorrel
Zeeokist
Zrooo
Zóéfsnoeki
Zoetzuki
Z(oekz)oeki
Zonnetie
Zuioschuitie
Zwartkaoié
Zwelgje''



Ha, die Astrid,

Sorry dat het wat langer heeÍt geduurd, maar deze keer heb ik een goeie smoes
en echt excuus: Mijn tas was gestolen, uit.de auto. En daar zat dus het'stukje in,
wat ik voor'de rugzakrede had geschreven.
Daar zat ook je e:fnailadres bij, dus vandaar.. .. . . .. . . . .. . ...
Ik ben een tijdje behoorlijk onthand geweest, want ik sjouw altijd letteihjk mijn
halve leven in zo'n tas mee. Mijn portemonnee, mijn gsm, mijn autopapieren,
rijbewijs etc.
Maar, nieuWe ronde, nieuwe kansen, dus, daar komt ie:

Weten jullie hoe andere mensen onze lievelingen allemaal kunnen afkraken,
onder het mom van'humor'?
Toen ik mijn Beppie net had gekocht, moest er heel veel aan gebeuren. Tot ik
iemand had geVonden, die enige operaties óp haar kon verrichten, stond ze dus
gewoon voor de deur. Er zat bijvoorbeeld een flink gat in de bodem. Op een
feestje kwarir ik mijri zwager tegen, die zwak uitgedrukt, een flink postuur heeft.
Tuurlijk wist ikniet, dat hij mijn man al had gesproken. "Dat is een geba§e,
zeg, wat je nu voor de deur hebt staan", was zijn begroeting, "Het is meer gat
dan bodem, daaronder, toch?"
Ik dacht hem terug te pakken en zei: "Gezien jouw buik, pas je niet onder mijn
auto en van horen zeggen, daar trek ik me niks van aan!"
"Nee, dat klöpf', gaf hij grif toe, en toen kWam zijn vernietigende opmerking,

Nadat ze dan tenslotte rijklaar was, bleek ik een overLezorgde eigenares. Ik
vond het drie keer niks, dat ze ge\À/oon voor op straat stond. Naast ons huis is
een flinke inri.ipoort, maar mijn man vond het toch echt geen goed idee, een stuk
van onze mooie tuinmuur af te breken, omdat ik mijn Beppie graag veilig wilde
stellen. "fk weet wel wat anders", zeihij,o'ikz-al een handvatje op d'r dakje
lassen, dan kun je haar 'snachts in de gangzetten,"
Of wat te denken van een neef van me? Hij rijdt een chewolet blazer, en
vertelde mq'geen voorïEmg aan mij te geven, zelfs niet als ik van rechts zou
komen.'Op mijn vraag waarom niet, zei hij: "Rij maar gewoon eronder door,
wijffie!"
Mi.jn schietleraar was wat vriendelijker. Hij rijdt ook zo'n P.C. Hoofttrdctor en
gaf me zijn telefoonnummer, voor als ik panne zou hebben.
"Goh", vond ik, nailef, "heb jrj ook al verstand van auto's, dan?"
"Neuh, maar ik kan d'r dan wel zolang achterin leggen en je een lift naÉi de
garage geven".' Hartstikke lief, toch?
Gelukkig kan ik ook de keren niet meer tellen, dat ik complimenten kreeg.

rffi\-*gz-,.JrzDe Rugzak Rede



Eens waren v/e met haar naar een dorp verderop gereden, voor een jaar:narkt. Ik
had Beppie op zo'n parkeerveld gezet, eÍL toen v/e terugkwamen, dachten we
eerst, dat er iets was gebeurd. We zagen een flinke groep mensen bij iets staan

lijken, en hoe dichterbij we kwamen, hoe meer het er op leek, dat er iets was
gebeurd in de buurt van mijn autootje! Wat bleek? Zehad een hele fanclub om
zich heen verzameld!!! Er stond wel dertig man om Bepster heen!
Ze wilden allemaal.:àen, hoe we met vier volwassenen en een kind in dat
autootj e pasteh, en we reden er nog mee weg ook! ! ! ! !

Zo, Astrid, ik hoop het hiermee weer een beetje goed gemaakt te hebben. Als de
inspiratie weer opborreld, vind je vanzelf meer in je e-mailbox, oké?

Groetjes, Ank en Beppie

(-Gffi-,>,
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Evenementen kalender 2005

KUST-RIT op 21 mei 2OO6
Op 2L mei willen we onze autootjes laten zien
hoe leuk Noord-Holland eruit ziet!

Okay, okay.... Het wordt GEEN

We laten jullie het Duingebied
onverwachte plekjes, gaan
(Verrassing!!!)

puzzelrit, maar een TOERRIT!

zien, maken een paar stops bij
tussendoor even lekker.....

Kosten? Ja! We vragen per persoon (en we hopen op een HOOP
coupéetjes!) € 5,00 . Inbegrepen een lunchpakket en een herin-
nering aan deze leuke dag. Verdere consumpties e.d. zijn voor
eigen rekening!

Opgeven: vóór 25 april a.s. bij Astrid Wiersma

(07 2-54008L7 of astri dwiersma @tisca I i. n I)

1.ffi-,>.-lBts
De Rugzak Rede
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Steyl Proffiotion
Oldtimer Toert*cht -§how

Zangv *renigins Vrie nden kring uit
Steyl organiseert ieder iaar, ap d* eerste zondag
van juni, een groots oldtimersp*ktakel, bestaande
uit een oldtimershöw en een oldtimertoertocht.

ln 200§ gebeurt dit alwcer voor de 7n keer en wel op
zondag 4 juni. Zaals de regelmatige bezoekers in-
middels weten, zullen alle activiteiten ptaatsvinden
op de síeervolle Patersplak aan de Parltstraat te
§teyl"

Ieder jaar kunnen de bezoekers zich verheLlgen op
een steeds groeiend aantal automobielen, waarbíj
ook de gevarieerdtreid in merken en leeftijd een
bijzonder cachet aan het geheel geven.

Ook dit jaar zal het concours d' élégance voor deel-
fiemers én toeschouwers weer een van de hoogte-
punten van dit bijzonder gebeuren vöríÍïen.

Bovendien bestaan er plannen orí het geheel dit
jaar uit te breiden met een tweedaagse onderdelen-
beurs, en wel op zaterdag 3 en zondag 4 junl.
Nadere gëgëvens zullen te zijner tijd in de media
worden bekendgemaakt.

Wij hopen u op zondag 4 juniop §teylte mogen
begroeten.

De ArganisaÍie

1@ffi\
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De Rugzak Rede
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Gezien de drukke werkzaamheden van het de huidige redactie, Zoals
jullie misschien wel merken aan de verschijningsdata zijn dit clubblad.

Wil de redactie, na 11 jaar, het clubblad een nieuwe impuls geven
door het overdragen van de functie redactie aan een ander clublid!

Zodoende zijn wij op zoek naar iemand die de functie van redactie op
zich wil nemen!

Anders voorzien we dat zelfs de twee nummers die nu nog maar uitko-
men, zelfs ook niet meer kunnen verschijnen!

Dus gevraagd:

een enthousiaste nieuwe redactie voor onze clubkrant.

Je wordt niet in het diepe gegooid, qua lay-out, tips, eventueel pro-
grammatuur, met alles kun je worden geholpen!!

Wie lijkt dit wat?

Meld je aan bij Astrid, lngrid of Edwin.

Namens bestuur en leden: alvast bedankt!!

Tips en kopij blijven welkoml!

De Rugzak Rede



Suzuki Coupé GX Shop - Prijslijst -

GlubaÉikelen
T-shirt met Clublogo in de maat M, L, XL......... ..........€ 9,00
Rookverdrijvertje in houder met Clublogo .................................,.€ 1,00
Ondezetters (per 6) ............. ....................€ 3,50
Club-pin, zwart emaille, met goudkleurig 1o9o.............................€ 4,50
Club-pin, zwari emaille, met zilverkleurig logo ............................€ 4,50
Sleutelhanger met karabijnhaak, ketting en |ampje.....................€ 1,50
Ballpoint, stijlvol gegraveerd, merk Parker Jotter .......€ 4,50
Kleine lichtgewicht nylon rugzak (veelzakken)...........................€ 5,00
Sweater, kleur rood in de maat M, L, XL, XXL.,..........................€ 20,00
Bodywarmer, kleur blauw in de maat M, L, XL, XXL ...................€ 30,00
Verzamelband voor 3 jaargangen RzR ......................€ 6,00
ïinnen modelvan Coupé (4 cm!) ........,.....€ 9,00

Accessoires
Suzuki spatlappen per set ( 4 stuks) .........€ 3,50
Stevige zwarte kentekenplaathouders ( 2 stuks) ........€ 3,40
Het Coupé onderhouds(bfide-)handboekje... ..............€ 1,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW echter exclusief vezendkosten (zijnde
verpakking en porto)!

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor niet meer leverbare
artikelen.

Bestelformulier aan ommezijde.

De Rugzak Rede



BESTELFORMULIER
Verzenden aan:

Suzuki Goupé GX Shop
p/a Leo Muis, Beethovenlaan 458,8031 CE ZWOLLE

Naam
Adres
Postcode / woonplaats
ïelefoonnummer
Lidnummer

Bestelt hierbij:

Aantal Omschríjving Maat Prijs / stuk Totaal

Totaalprijs bestelde artikelen (excl. verzendkosten)

Datum

Handtekening

Dit gedeelte niet invullen!
Totaalprijs bestelling :

Verzendkosten
Totaal te ontvangen

Binnengekomen d.d.
Verzonden d.d.

Betaling ontvangen d.d.

€.

€€



Mutatie-formulier
NA\il-gegevens

Verzenden in gesloten en gefrankeerde envelop naar:
Astrid Wiersma, NoordervaaÍt 232, 1861 JH STOMPETOREN

Persoonsgegevens

lngangsdatum

Iidnummer

Naam

orJd adres:

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoon

Nieuw Adres:

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoon

E-mail Adres (oud)

E-mail Adres (nieuw)

Overige opmerkingren:
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