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Voorwoord 
 

38e jaargang juli nr. 418 
 
Beste Heinkelaars, 

Deze maand is het mijn beurt om het voorwoord te schrijven.  

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het Heinkeltje van deze maand 

nog niet aangekomen. Dat komt hier normaal op zaterdag. Dat zal nu dus 

wel dinsdag worden. Helaas heeft de opvolger van de oude vertrouwde 

“tante Pos” het  devies. “Vandaag gepost morgen bezorgd”, al heel lang 

afgeschaft. Ook op de maandag wordt niet meer bezorgd. Wel gaan ze nu 

andere dingen bezorgen. Als dat maar goed gaat! Stel dat je eten van die 

dag pas de volgende dag komt! 

Ik heb de afgelopen drie maanden genoten van het mooie weer en de 

mooie ritten die we op de zondagen hadden. Ik denk dat ik namens 

iedereen spreek als ik zeg dat alles uitstekend verzorgd was.  

De rit van juli is in Noord Holland heb ik begrepen.  Ik zal er deze keer niet 

bij zijn. Voor mij is die afstand bijna een wereldreis.  Niet te doen op één 

dag. Jammer!  

Ik wens iedereen die gaat een mooie rit toe. Met Hans  als mede-uitzetter 

zal dat zeker goed komen. Mooi weer en een grote opkomst.  

We zullen het in het rit verslag lezen.  

Veel plezier en de hartelijke groeten, 

 

Albert. 
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Evenementenkalender 2018 
 

 
5 augustus : 5e Heinkelrit in Drenthe (Piet en Grietje Hollander)  
 
2 september : 6e Heinkelrit in Brabant (Jan en Jose Wams)  
 
7 oktober :  BBQ rit in De Kwakel   
  
 
 
Zoals jullie zien, staan er nog geen zaterdagritten vermeld dit jaar, dit 
geldt  eveneens voor de zaterdagen van 2019. Uiteraard is het nog 
mogelijk je daarvoor op te geven. 
 
De ritten voor de zondag zijn onder voorbehoud al wel rond voor 2019, 
behalve dan de zaterdagritten…. 
 
Aanmelden of informatie via: ritten@heinkelklubdekwakel.nl 
  
 

 
 

Bedankje 

Ben wil iedereen bedanken voor de mooie ritten en gezellige dagen die hij 
had bij  Heinkelklub “de Kwakel” 

Vriendelijke groetjes van Ben Meurs. 

  

mailto:ritten@heinkelklubdekwakel.nl
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Lief en Leed 

 
Mart Burgers heeft een herseninfarct gehad. Het gaat redelijk naar 
omstandigheden. Wij wensen Mart een spoedig herstel toe. 
Namens alle leden en bestuur van Heinkelklub de Kwakel. 
 
Mart Burgers 
Linie 79 
1424 EG De Kwakel 
 
Co Plasmeijer is erg ziek en kan wel een oppeppertje gebruiken, een leuke 
kaart is altijd welkom. Co, wij wensen jou namens het bestuur en alle leden van 
Heinkelklub “de Kwakel” beterschap toe. Hij is weer thuis en gaat nu aansterken.  
Co nog een spoedig herstel en hopen je weer gauw te zien. 

   
Co Plasmeijer 
Mgr.Noordmanlaan 18 
1424 BG De Kwakel. 
  
  
Co Bakker kan ook een oppeppertje 
gebruiken. De bacterie in zijn lijf speelt 
weer op en Co is erg moe. Co namens 
het bestuur en alle leden van 
Heinkelklub “de Kwakel” ook beterschap 
toe. 
  
Co Bakker 
Veenman 24 
3648 KT Wilnis 
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Uitnodiging Augustus-rit 
 

Op zondag 5 augustus starten we weer in Aalden. 

 

Locatie:  Hotel Het wapen van Aelden 

 Alderstraat 6 

7854 RN  AALDEN 

Starttijd 12.00 uur 

Na afloop kunt u genieten van een speciaal Heinkelmenu. 

Parkeren: naast het hotel is voldoende ruimte om te parkeren.  

Extra parkeerruimte is er op 200 meter van de start, achter de Coop supermarkt 

Voor de campinggasten:  

Camping De Knieplanden 

Hoofdstraat 2 

7851 AN  Zweeloo 

Tel. 0591 – 37 15 99 

 

Bij het reserveren melden dan je een Heinkelaar bent, dan krijg je korting. 

 

 

Piet en Grietje Hollander 
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Heel Heemskerk Rockt & Roll’t 
 

Het centrum van Heemskerk zal 16 juni bruisen van Rock en Roll. Vele 
auto’s en motoren uit lang vervlogen tijden zullen in het centrum worden 
opgesteld. 
 
Iedereen die in het bezit is van een oldtimer van voor 1975 kon hier aan 
meedoen. Deelname aan deze dag is gratis en je krijgt samen met je 
passagier een lunch en een goodiebag. 
 
Zaterdagmorgen op 16 juni doen er 6 Heinkelscooters en een Trojan mee. 
Rond half 12 zitten wij met z`n allen aan de koffie/thee bij Elly en Nico. 
Reuze gezellig zo'n groot gezin! 
 
Van daaruit rijden we naar het dorp om de gezelligste Heinkelklub van 
Nederland, Heinkelklub “de Kwakel”, te promoten en onze scooters en 
auto’tje te showen. Daar aangekomen krijgen wij met z'n allen een mooi 
plaatsje aangewezen, waar wij ook de goodiebag en een goed gevuld 
lunchpakket in ontvangst nemen. 
 
Van de consumptiebonnen in de goodiebag hebben we dan ook goed 
gebruikgemaakt: Ezelsoren, een lekker zoet gebakje van Heemskerk, thee 
/koffie en nog meer lekkere dingen die er bij zaten. 
 
Het word druk en we trekken veel bekijks, wat ook de bedoeling is. Om de 
beurt gaan wij het dorp verkennen en de consumptiebonnen inleveren. 
 
Nico rijdt nog een rondje door het dorp heen met een dame in Rock & Roll 
kledij  in amazone-zit achterop. Zo ging dat in de jaren ‘60. Het word 
steeds drukker en gezelliger. Je hoorde heel vaak, oh, die heeft mijn opa 
ook nog gehad. En een buurman bij ons uit de straat een Kabine. Door de 
tunnel wat zijn vrouw toch wel een beetje eng vond. Maar ze hebben hem 
al jaren niet meer. 
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En dan de bekende uit een ander dorp kwamen ook kijken. Zelfs uit De 
Kwakel als ik dat goed heb. 
 
En zo vliegt de tijd voorbij. 
 
Rond 4 uur rijden Ton, Wendy en Carole weer naar huis. De rest blijft nog 
even. 
 
Het is een geslaagde dag geworden en in het dorp word ik er nog op 
aangesproken. Dat is leuk. 
 
En misschien volgend jaar weer!! 
Van mij mag het. 
 
Groetjes van Elly Out  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

Niet merkgebonden activiteiten 
 
5 augustus: Oldtimer parade in Geleen tel. 0625023899 

www.stovl.nl    
 
26 augustus Borderline grenslandrit voor auto's tot bj. 1959 
  www.borderline-oldtimer.nl / henkbrauer@home.nl 
 
31 augustus  Historic Grand Prix in Zandvoort tel. 0235740740 
t/m 2 sept. www.historicgrandprix.nl / info@historicgrandprix.nl 
 
20-23 sept. Indian Summertour Drielandenpunt Vaals 

tel. 0049-24039610790 / www.deutsche-oldtimer-reisen.de 
 
22-23 sept. Volvo Klassieker Beurs in Rosmalen.  
 
 

Nieuw lid 
 
 
We mogen Tjalling Kamstra uit Zutphen 
verwelkomen als nieuw lid.  
 
Een welkomstpakketje is onderweg. 
Wellicht dat we nog een stukje ontvangen 
waarin hij zich voorstelt.  
 
Www.volvobeurs.nl ; pr@volvobeurs.nl
  
 

  

http://www.stovl.nl/
http://www.borderline-oldtimer.nl/
mailto:henkbrauer@home.nl
http://www.historicgrandprix.nl/
mailto:info@historicgrandprix.nl
http://www.deutsche-oldtimer-reisen.de/
http://www.volvobeurs.nl/
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HeinkelHandel 
 

Dit is het advertentieblad van Heinkelklub “De Kwakel”. Deze pagina 
wordt samengesteld door de redactie. Wij hebben geen enkel inzicht in 
de kwaliteit van het gebodene en adviseren dringend om bij duurdere 
aankopen altijd een deskundig onderzoek uit te (laten) voeren. 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Heinkel Kabine Ierland. 198 cc. Volledig 
gerestaureerd. Prijs nader overeen te komen.  
Jan Hogema Tel. 06-53642287    jan@hogema.org 
 
TE KOOP AANGEBODEN: nieuwe buddyseatstikkers 2 stuks voor € 10,-. 
doming logo voor royal zijspan € 10,-. p/st. 
Ferdy van Haperen fapa@live.nl  
 
TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe draadbomen ad. € 50,-.  
Jaap Overwater Tel. 0297-564047. 
 
TE KOOP AANGEBODEN: cilinders en zuigers, koppen en krukassen, 
versnellingsbakonderdelen, dynastarters. NU of NOOIT en NOG MEER  
Cees Vink 071-3011491 of Ben Koppert 0252-519188 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Voetplaat en standaard A 1 Ton Bernards Tel.072 

5121528 
TE KOOP AANGEBODEN: Bandjes Continental 400x10 €40/st en Heidenau 
(ook tubeless) 110*90*10 €45/stuk. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. 
Elektronische ontsteking (dus geen condensator meer!) van AccuSpark UK 
€59. Stuurinrichting Kabine €150. Achteruit tandwielenset €200 
Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl 
 
TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen -
Reparatie - Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met 
gebruiksaanwijzing €30,- excl. verzendkosten (€ 3,-)  
Léon Bemelmans 043-6041193 leon.bemelmans@planet.nl  

mailto:fapa@live.nl
mailto:heinkel@planet.nl
mailto:leon.bemelmans@planet.nl


 
12 

 

Van de bestuurstafel 

 De juni-rit wordt nabesproken. Ook hier weer een top-rit. De 
koffiestop was niet helemaal zoals de rituitzetters het besproken 
hadden, verder was het allemaal dik in orde. 
 

 Voorbespreking juli-rit: alles is geregeld, we gaan naar een 
evenement “geen heden zonder verleden”. Ook hier is alles voor 
geregeld. 
 

 Nog steeds zijn er een aantal leden die nog steeds niet betaald 
hebben. Ze worden nog 1 keer nagebeld 
 

 De geërfde scooter van de heer Muntjewerff is opgehaald en bij 
Ton gestald. Hij zal ervoor zorgen dat deze in het museum komt en 
de huidige A2 opgehaald wordt. Deze zal verkocht worden, de 
opbrengst komt ten goede aan de commissie tot behoud van de 
scooterserie.  
 

 Foto’s op website en in het Heinkeltje. I.v.m. de nieuwe AVG-wet 
dienen we hier op de acteren. Er zullen stukjes geschreven worden 
in het klubblad hierover.  
 

 Treffen: 2019 wordt inmiddels kort dag. Besloten wordt het treffen 
door te schuiven naar 2020 
 

 

Carole Teuwisse 

Secretaris 
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Heemskerk en Leiden 
 

Op zaterdag 16 juni was het feest in Heemskerk: heel Heemkerk Rockt & 

Rollt. Aangezien Rock & Roll echt mijn muziek is en mijn hart in die tijd ligt 

(gevalletje van 30 jaar te laat geboren?), besloot ik al gauw om deel te 

nemen. Ton en Wendy gingen ook dus konden we gezellig samen 

noordwaarts rijden. Afgesproken bij het gemaal in Lijnden, van waaruit we 

met 3 Heinkels via Pontje Buitenhuis naar Elly en Nico reden. Daar was het 

al een vrolijke boel, Joop en Pauline, André, Hans en natuurlijk Nico en Elly 

zaten al aan de koffie. Wij gingen, lekker dwars, aan de thee. 

Even na half 12 werden 6 scooters en de Trojan gestart en reden we naar 

het centrum, waar we door de dranghekken heen mochten en een mooi 

plekje vonden. Het hele centrum was 

afgesloten en overal was wat te doen. Er 

waren diverse podia en een grote 

gezellige kunstmarkt. En een hoop 

oldtimers, wat super om te zien! 

Allemaal gezellige mensen en lekkere 

muziek. We kregen een lunchpakket en 

een goodiebag, die goed gevuld bleek. 

Gauw doorgespit en diverse 

consumptiebonnen eruit gevist. Dus 

lekker thee gaan drinken, er werden 

ezelsoren gehaald, de plaatselijke 

lekkernij en later nog ergens thee 

gedronken met een muffin erbij voor 

een zacht prijsje.  

Net even na vieren vertrokken we weer, Ton en Wendy hadden nog 

andere verplichtingen en ik rij niet graag het hele stuk alleen terug, dus 

vandaar dat ik ook vertrok. Na een voorspoedige rit weer thuis, 

nagenietend van een heerlijke dag. 
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Een week later, op zaterdag 23 juni 

was het alweer feest!! Samen met 

Kees Colijn ging ik naar het Klassieke 

Motorentreffen in Leiden. Om 12 uur 

verzamelen in het centrum van Leiden, 

echt op spuugafstand van de drukke 

winkelstraat, verzamelden zo’n 50 

klassieke motoren van voor 1975. Ik 

zag Nortons, BSA’s (Bertus en 

Tinus??), Harley’s, BMW’s, een Contessa scooter en echt oude motoren, 

eentje uit 1928 en eentje uit 1931. Na een gezellig kopje koffie en 

bewonderen van elkaars tweewielers vertrokken we voor een ritje 

rondom Leiden. We gingen richting Wassenaar, wat is dat een drama om 

te rijden! Een en al hobbel en bobbel!!! We reden in één groep, dus er 

werd regelmatig op elkaar gewacht. De rit verliep in goede harmonie, bij 

de verkeerslichten een compliment. Zo leuk!!  

Rond drieën waren we terug in Leiden en helaas, ook dit keer had mijn 

metgezel een andere afspraak waardoor we direct vertrokken. Volgend 

jaar hoop ik weer mee te kunnen doen en na de rit nog even na te kletsen. 

Twee heerlijke scooteractiviteiten met 

goede vrienden 2 weekenden na elkaar. 

Daar word je toch vrolijk van?? 

 

Heinkelgroetjes, 
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Panther “Karat” 
 

Het eigenzinnige voertuig uit Braunschweig  met de over de hele 
middentunnel liggende zadel, werd voor het eerst voorgesteld op de fiets-
en motorfietstentoonstelling in Frankfurt in 1951. Hij was toen echter nog 
niet helemaal klaar. 
 
Al in de jaren twintig bouwden de Panther fabriek in Braunsweig 
gemotoriseerde tweewielers met “Fichtel & Sachs” motoren. 
 
Na de tweede wereldoorlog werd de productie van kleine gemotoriseerde 
tweewielers voortgezet totdat de constructeurs in 1950/51 zich aan iets 
volledig nieuws waagden: ze schiepen de motorscooter “Karat” een 
esthetisch uitziend, volledig bekleed voertuig met een doorgetrokken 
zadel over de middentunnel en een 150 cc Sachs tweetakt motor. Deze 
kon gemakkelijk onderhouden worden door de voor, midden en achter 
ombouw er af te halen.  
 
De wegligging was  spectaculair door de swingarm vering van zowel het 
voor, als het achterwiel en de motorfiets velgmaat 3,25x16. Er was geen 
koelventilator nodig, de koeling geschiedde door een aan de onderkant 
aanwezige luchtspleet. Het windscherm zorgde er bovendien voor dat de 
berijder zonder beschermende kleding overal heen kon rijden. De 
aankleding werd vervolmaakt door de in het stuur ingebouwde 
snelheidsmeter en een brede standaard.  
 
Er bestaan geen folders en geen archief waarin de prijs of het aantal in 
Braunschweig gebouwde modellen staat. 
 
Fabrikant: Panther Werke AG, 
Braunschweig 
 
Type: Panther-Karat 
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Vooraankondiging rit september 
 
Start: 
Café Vingerhoeds 
Oude Grintweg 90 
5688 MB Oirschot  
tel. 0499-571334 
 
Route: 
Bereikbaar vanaf A2 afslag 26 Boxtel. Bij T-splitsing L.A, Keulsebaan, 
rotonde rechtdoor, 1e weg L.A, Oirschotseweg wordt Oude Grintweg 
verderop aan de linkerkant Café Vingerhoeds. 
  
Vanuit het zuiden dezelfde route. 
  
Voor de kampeerders hebben we weer enkele plaatsen besproken op  
Camping Laageind 
Lopensestraat 4 
5688 Mk Oirschot 
Op de site kan je kijken wat de mogelijkheden zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jan en José Wams 
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Even voorstellen 
 

Na het bijwonen van een paar bestuursvergaderingen (april en mei) heb ik het 

bestuur meegedeeld dat ik wel plaats wil nemen in het bestuur. (juni) 

Het bestuur was daar erg blij mee maar zei: “Dat kan officieel pas op de 

jaarvergadering maar  je kunt wel  als aspirant-bestuurslid plaats nemen”.  

Bij deze dus. 

Nou ben ik al een paar jaar lid (2014) maar veel ritten heb ik nog niet 

meegereden omdat mijn Heinkel 103 A2 nog niet klaar was. Mijn Heinkel heb ik 

n.l. weer teruggekocht van een oude vriend uit Apeldoorn, die heeft hem keurig 

technisch onderhouden maar uiterlijk begon hij wat te slijten, lees: roestplekken, 

dof. 

Dus heb ik hem laten spuiten, wat 

nieuw rubberwerk en chroom en weer 

in elkaar gesleuteld en met wat hulp 

van de Heinkel-technicus West kan ik 

nu ritten meerijden. En om deen-of-

dandere reden is het dan altijd mooi 

weer, lijkt het. 

Ook zondag 1 juli was het een 

schitterende rit door het Noord-

Hollandse maar daar lezen jullie 

verderop wel over. 

Ik ben Lambert de Jonge Koeter, niet 

van adel of zo maar ik ben getrouwd 

met Trees de Jonge en tegenwoordig 

mag je de naam van je vrouw 

toevoegen aan je eigen naam en dat 

leek me wel leuk, houdt me een beetje 

“jong” (schijn bedriegt, nog altijd). 
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Geboren in Venlo, verhuisd via Apeldoorn naar Amersfoort, Woerden en 

Amstelveen. 

Sinds 1997 woon ik samen met Trees, getrouwd in 2013, in Uithoorn. Lekker 

dicht bij de Kwakel. 

Vanuit een technische opleiding ben ik eerst beton-staaltekenaar geweest en 

sinds 1972 in het uiteraard technisch onderwijs als leraar aan de slag gegaan, 

eerst in Amersfoort later, 1975-1990 in Woerden en van 1991 tot 2007 in 

Amstelveen. 

Toen mocht je nog als 62 jarige met pensioen en sindsdien doe ik wat 

vrijwilligerswerk, hou ons huis op orde zowel binnen als buiten en nu Trees, ook 

met pensioen is, sinds september 2017,  vliegen de dagen harder voorbij dan de 

Heinkel rijden kan.  

En als er iemand nog meer van me wil weten kan dat altijd in een gezellig 

gesprek. Misschien in Drenthe? 

 

Uw aspirant-bestuurslid, Lambert.  
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Fotowedstrijd 
 

We hebben weer eens wat leuks bedacht: een (Heinkel) fotowedstrijd!!! 

Iedereen die dit wilde, heeft tijdens de juni-rit een sticker van Heinkelklub “de 

Kwakel” gekregen. Dit is onze bekende gekleurde of raamsticker van de klub. 

Iedereen die mee wil doen met de wedstrijd en nog geen sticker heeft (of niet 

meer) kan deze bij Wendy of Carole ophalen en bij de inschrijving van de 

volgende rit. 

Gedurende de hele zomer kunt u een foto maken op een leuke, spannende of 

speciale plek. Het liefst natuurlijk met de sticker òp de Heinkel. 

Alle inzendingen zullen in ’t Heinkeltje geplaatst worden en het bestuur zal vóór 

het Afheinkelen een winnaar uitkiezen, die een leuke prijs wint. 

Dus: plak uw sticker op uw Heinkel en fotograferen maar!!! De foto’s kunnen 

gestuurd worden naar info@heinkelklubdekwakel.nl 

Inzending betekent automatisch dat u toestemming geeft tot het plaatsen van de 

foto in ’t Heinkeltje. 

 

 

 

  

mailto:info@heinkelklubdekwakel.nl
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Van de redactie / ‘Pechverslag’ 

 
Terwijl Roel vakantie viert in Frankrijk moet ons klubblad toch gemaakt 
worden.  
 

Vandaar deze keer een kort woordje van mij. Ik ga proberen e.e.a. in 
goede banen te leiden en er voor te zorgen dat alles op tijd bij de drukker 
wordt aangeleverd. Mijn taak is nu om te controleren of alles in de goede 
volgorde staat en of er geen fouten in zitten. Er wordt ook nog een 
controle gedaan door Carole ( in mijn ogen een duizendpoot, want ze kan 
alles. Dat blijkt alweer) 
 

Iedereen die op dit moment al vertrokken is wens ik een behouden 
thuiskomst en voor iedereen die nog moet gaan hetzelfde. Tot op een van 
de volgende ritten 

 

Groeten, 
 

Albert. 
 

 
Sluitingsdatum kopij is 8 augustus 2018 

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Mauritslaan 6 b, 6161 HV Geleen 

 

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl

