Brommerboek voor:

Union

Union-

Union Boomerang met
Pluvier motorblok

Reactie van:

Veteranendag Woerden

Op

07-11-2017

Foto toegevoegd mooie brommer merk Union, type Boomerang met een Pluvier motor. Gespot op de veteranendag in Woerden.
Reactie van:

Jelle Boele

Op

sjaakboele@hotmail.com

Hallo <BR><BR>Ik ben opzoek naar 1 (2mag ook) tank embleem voor een Union Supersport uit '58. Daarnaast zoek ik ook nog naar
motorschermen en de juiste voorvork en kapjes (zit nu een batavus voorvork in met batavus koplamphuis). Ik hoop dat iemand mij
verder kan helpen.<BR><BR>Groet Jelle Boele
Reactie van:

erik van de Broek

Op

domierikjell@gmail.com

Beste, <BR><BR>ik ben op zoek naar het kleurnummer blauw van de union superstrada, tevens ben ik op zoek naar de motorkappen
en het deksel van het frame, kan iemand mij verder helpen??<BR><BR>alvast bedankt Erik
Reactie van:

Put Tweewielers

Op

inforijwiel-bromfietshandelput.nl

ik heb iemand onder mijn klanten die een sport o matic bij mij in onderhoud heeft.Nu is zijn dochter op een auto gereden en zijn de
binnenpoten krom ,kunnen jullie deze man helpen aan een paar binnenpoten.<BR><BR>met vr.groet Henk Put tel 023-5350235
Reactie van:

F.D. Veenstra

Op

fdveenstra@gmail.com

Goedendag Union bromfiets-liefhebber,<BR>Ik heb nog in redelijke staat 2x merkplaten/emblemen voor een oldtimer union bromfiets.
De foto is te zien op Marktplaats vanaf 10-11-2014, hoofd-rubriek Fietsen en Brommers, subrubriek brommeronderdelen/ oldtimers.
Deze emblemen werden aan beide zijden van de benzinetank geschroefd. Reacties naar e-mailadres vermeld in de Marktplaats
advertentie.
Reactie van:

Jan v. Welie

Op

djvanwelie@live.nl

Hallo Union liefhebbers,<BR>Ik ben op zoek na een Union- Polaris bromfiets uit 1964/ 1965.<BR>Op deze brommer heb ik jaren
gereden. <BR>Ik hoor graag van jullie.<BR>Met vriendelijke groeten,<BR>Jan v. Welie.
Reactie van:

ca.vogelaar

Op

cavogelaar@gmail.com

ik zou graag wat lectuur willen over de union super strada .over de mail of liever per post onkosten daarvoor woorden door mij
vergoed uiteraard b.v.b dank <BR>afz kees vogelaar.
Reactie van:

mazal

Op

mazal@zeelandnet.nl

heb nog 2 nieuwe verschillende gele plaatjes liggen voor Union,prijs 10,- per stuk.
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Reactie van:

wim

Op

w.segveld@home.nl

Hallo.<BR><BR>Ben sinds kort in het bezit van een Union roulet-o-matic met een sachs blokje. <BR>Nu ben ik benieuwd welk
bouwjaar deze brommer heeft.<BR>Volgens de vorige eigenaar komt deze brommer uit 1961 maar hij wist dat niet zeker.<BR>Weet
iemand waar ik het bouwjaar kan achterhalen?<BR>Het frame nummer is 734404.<BR><BR>mvg Wim Segveld.
Reactie van:

W.E. Wassink

Op

wewassink@ziggo.nl

Hallo,<BR><BR>Ik zoek een mooie en vooral goede Union Superstrada!<BR><BR>met vriendelijke groeten,<BR><BR>Wijnand
Wassink
Reactie van:

erik

Op

erik.van.wijk@hetnet.nl

Hallo, kan iemand mij helpen aan documentatie van de Union Motorfietsen, die ooit gemaakt zijn in de jaren 30 / 40<BR>Sachs, Jlo,
Villiers, zjn oa ingebouwd.<BR><BR>Ik hoor graag of iemand er meer van weet ??<BR><BR>alvast bedankt <BR><BR>Erik v Wijk
<BR>
Reactie van:

Joey

Op

jojorulzz@hotmail.com

Hallo,<BR><BR>Ik was laatst aan het sleutelen aan mijn Union uit 1963 (met sach's blok), maar mijn verlichting doet het niet.Ik zoek
een handleiding waar het bedradingssysteem wordt uitgelegd.<BR>wie kan mij helpen?<BR>wie mij wil helpen:
jojorulzz@hotmail.com
Reactie van:

bram wiedeman

Op

wietje_normaalfan@hotmail.com

ik had een vraag<BR>ik heb een union saconetto met sach blok eronder <BR>alleen hij start wel maar komt niet voor uit waar licht dit
aan en hoe kan ik dit verhelpen <BR>met vriendelijke groet bram wiedeman
Reactie van:

Harrie

Op

puts.h@roermond.nl

Hallo,<BR><BR>Ik heb een vraag?<BR><BR>Bestaat er ook een Union Bromfiets Club<BR>Ik heb zelf een Union Roulette uit 1958
in orgineele staat.<BR><BR>Groetend,<BR>Harrie
Reactie van:

Manfred van Melis

Op

manfred@texel.com

hallo,<BR><BR>Via google vond ik uw site waarop mede de Union bromfiets staat.<BR>Aangezien ik een trotse bezitter ben van een
sport o 'matic ben ik geïnterresseerd in het "Union Brommerboek".<BR>Kunt u me laten weten waar ik het kan inzien of eventueel
bestellen.<BR>Digitaal naar me versturen mag natuurlijk ook.<BR><BR>Groeten Manfred van Melis

www.bikepics.be
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