Brommerboek voor:

Magneet

Magneet-Mot-O-Mat-1970-LWF

magneet thunderbird

Reactie van:

Magneet-TS-50-1970-LWF0025

Magneet-Thunderbird-1970-LW

Magneet-logo

magneet-klein

Clieetuh

Op

12-08-2018

So you! want something new? Open and look at this website. Only here the choice of young girls for every taste and completely free!
They are hardcore slaves, they will and want implement anything you say !
http://gov.shortcm.li/kings1#V67
Reactie van:

Dovetuh

Op

07-07-2018

If you! like something new? Open and look at this website. Only here the choice of women for every taste and completely free! They
are hardcore slaves, they will and want do anything you say !
http://gov.shortcm.li/kings#W38
Reactie van:

H.Reiring

Op

h.reiring@upcmail.nl

Gezocht voor een magneet sport:<BR>motor scherm links en van een <BR>kettingkast het onderste + achterste deel
Reactie van:

Frank

Op

frankweghaus@yahoo.com

De nieuwe website voor de magneetclub vordert gestaag. Kijk eens op www.magneetclub.nl voor modellen, folders, toertochten
(2002-2011) enz. enz.. Officiele opening vermoedelijk 24 december.
Reactie van:

richard

Op

richard-76@live.nl

ik heb al 18 jaar een magneet scooterette op zolder staan. hij is alleen niet compleet. ik zoek namelijk de beenschilden kettingkast en
motor schermen.<BR><BR>richard
Reactie van:

rob

Op

robbel.b@live.nl

hallo met Rob hier.<BR>Ik kan een magneet thunderbird uit 1968 kopen,<BR>hij ziet er nog heel goed uit!! en loopt ook goed,alleen
de remschakelaar (VOETREMLICHT)is er niet bij,het is er een met 4 versnellingen (voetschaakeling)en mijn vraag wat mag ik daar
voor betalen of wat is de prijs ongeveer van een brommer van die leeftijd? ik hoop dat u mij kunt helpen B.V.D. GROETJES ROB.
Reactie van:

Hans Verhagen

Op

jjm.verhagen@planet.nl

Goedendag<BR><BR>Ben Magneet Thunderbird aan hetb restaureren<BR>zoek de tankrubbers tankemblemen <BR>en Ulo JRU
1009 achterlicht???<BR><BR>wie wil kan me helpen??<BR><BR>bvd Hans
Reactie van:

Hans Verhagen

Op

jjm.verhagen@planet.nl

Ben op zoek naar naamplaatje Magneet zoals op bovenstaande foto op het zijschiltje????<BR><BR><BR><BR>Hans
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Reactie van:

Leo de Groot

Op

leodegroot@tiscali.nl

Hallo Forum,<BR>In 1973 kocht ik van mijn buurman (voor een fles jenever) mijn eerste bromfiets, een rode Magneet Sprintmaster.
Rijwind gekoeld, gespoten voorvork, 2V en grijs/antracietkleurige accessoires, incl. windkap. Het verzekeringsbewijs met
framenummer is nog in mijn bezit.<BR>Misschien kan iemand mij verder helpen om in het bezit te komen van een
opknapper.<BR>Dank voor de moeite.<BR>Leo de Groot - Voorburg<BR>
Reactie van:

Erwin

Op

bouwman.e@hotmail.com

Hallo magneet liefhebbers,ik zoek nog een sprintmaster. wie heeft er nog een staan! neem dan even contakt met me op.
Reactie van:

Frank

Op

frankweghaus@yahoo.com

Hallo allemaal, Andé en ik zijn bezig om een website alleen voor magneet op te zetten. Hij zit er al leuk uit maar als iemand nog
informatie over Magneet of foto's heeft, dan kan dat worden gemeld via mijn email. Daarnaast kan op de website via de button
contact dergelijke dingen worden verstuurd of vragen worden gesteld. Met registratie kunt u uw brommer bij ons
registreren<BR><BR>grt Frank W.
Reactie van:

Bertus

Op

Hallo forum,<BR>De bovengenoemde Weesper Sprintmaster is reeds verkocht.<BR>Vr.gr. Bertus
Reactie van:

Bertus

Op

bertokk@hotmail.com

Hallo Forum, ik heb al meer dan 25 jaar een Magneet Sprintmaster (met dubbel wiegframe)liggen. Daar wordt-ie niet beter van. Hij
ligt uit elkaar maar het is een aardig complete opknapper in c-staat.<BR>Bij redelijk bod mag hij naar een
Magneet-liefhebber.<BR>Bertus - Weesp
Reactie van:

A. de Kruijf

Op

andre.dekruijf@gmail.com

Op de site www.oudebrommers.nl kun je in het uitgebreide forum veel over het merk Magneet inden. <BR><BR>Tevens zijn er veel
Magneet liefhebbers actief.<BR><BR>Het laatste weekend in mei organiseerd ik overigens de magneet toertocht voor
2010.<BR>Deze wordt ieder jaar door iemand anders georganiseerd en nu ben ik aan de beurt.<BR><BR>Groet,<BR><BR>André
Reactie van:

tony

Op

tonygils16@hotmail.com

hallo,<BR><BR>ik ben op zoek naar een geel plaatje wat voorop de magneet brommer zit! wie kan me helpen?<BR>alvast bedankt!
Reactie van:

DE THAEY ROB

Op

robdethaey@telenet.be

Hallo, Magneet Globe master met nr 313039 of 513039 zoek originele remklauwen!<BR>Daar huidige remklauwen ontbreken en
geen idee hebben hoe ze er moeten uitzien graag close up foto of tekening.Indien mogelijk bouwjaar en info.<BR>Alvast bedankt
voor de moeite.<BR>Fam. De Thaey uit Gent
Reactie van:

Batavusbromfiets-club

Op

Nederlandse fabriek die rond 1952 begon met de productie van bromfietsen, die (hoewel in het eerste model een Husqvarna-blokje
zat) hoofdzakelijk van Sachs-motoren voorzien werden.<BR>In 1969 kocht Batavus dit merk op.<BR>Begin jaren zeventig werd de
productie van Magneetbromfietsen beëindigd.<BR>In de Magneet fabriek in Weesp werd in 1968 en 1969 hard gewerkt aan het
ontwikkelen van een nieuw type sport bromfiets. Zoals we weten is in diezelfde tijd deze fabriek overgenomen door Batavus. Met de
overname kwamen ook de ontwerpen van deze sportbrommer in het bezit van de fabriek in Oudeschoot, tegenwoordig
Heerenveen-zuid. Daar is de brommer verder ontwikkeld en uiteindelijk onder de naam Batavus TS49 op de markt gebracht. Omdat
ook de naam Magneet nog leefde in de markt is deze brommer ook als Magneet Thunderbird op de markt gebracht<BR>Bron
batavusbromfiets-club

www.bikepics.be
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