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Voorwoord 

 

39e jaargang april nr. 427 

De april-rit in De Kwakel was voor de rituitzetters Jan Samsom, Ruud 

Zijerveld en Piet de Jong met een opkomst van 62 mensen met 5 

Kabines, 2 zijspannen en circa 35 scooters een groot succes. 

Het is de rituitzetters wederom gelukt om een fantastische route uit 

te zetten met zelfs een aantal nieuwe wegen. Dat is een prestatie 

want zij doen deze voorbereiding al vele jaren. Jan Samsom had mij 

toevertrouwd dat hij een slapeloze nacht had gehad over het weer. 

Nou, het was op 7 april een heerlijke zonnige dag. Echt een 

openingsdag voor het Heinkel seizoen 2019. 

De tweede zondagsrit start op 5 mei a.s. in Noord-Holland en is 

uitgezet door Joop Kaandorp en Wendy van de Vall. Uit goede bron 

heb ik vernomen dat het weer een spektakel gaat worden. Prachtige 

wegen en dorpen en een zeer blije uitbater voor de koffiestop in de 

buurt van het strand. Lees de uitnodiging in dit blad en kom met 

grote getalen naar de start en vier het bevrijdingsfeest tezamen. 

De voorbereidingen voor het TREFFEN 2020 in het Pinksterweekend 

zijn ook al in volle gang en de locatie bij de Voetbalclub De 

Legmeervogels is al besproken. De vergunning zal binnenkort 

worden aangevraagd. Jullie zien dat het treffenbestuur niet stilzit. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN Belangrijke bestuurlijke veranderingen 

zijn bij de laatste ALV besproken. Het huidige bestuur van 6 man is 

op zoek naar een 3-tal kandidaten voor de voortzetting van de 

bestuurstaken ter vervanging van bestuursleden in de komende 
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jaren, want in februari 2020 en 2021 zijn twee bestuursleden niet 

herkiesbaar. Meldt u aan als aspirant bestuurslid. 

Wie o Wie is die vrijwilliger, die zijn tijd en energie wil besteden aan 

het voortbestaan en komt helpen bij het besturen van onze club. 

Wie durft de Heinkelklub “De Kwakel” een toekomst te geven?? 

Namens het bestuur – Hans van der Zwaan 
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Agenda Clubactiviteiten 2019 

 

5 Mei 2019     2e rit door Joop Kaandorp &  

Wendy v.d. Vall 

 

2 Juni 2019     3e rit door Ton v.d. Vall &  

     Richard Zeldenthuis 

 

7 Juli 2019     4e rit door Ton Hoogenboom 

 

4 Augustus 2019    5e rit door Rob & Aly Veldkamp  

(Drenthe) 

 

1 September 2019    6e rit door Joop te Groen 

 

6 Oktober 2019    7e BBQrit door Richard   

     Zeldenthuis & Ton v.d. Vall 

 

Nadere informatie: ritten@heinkelklubdekwakel.nl  

 

Lief en Leed 

 

Freek van Balen uit Vorden heeft een zwaar auto ongeluk gehad. 

Zijn borstbeen is gespleten en hij heeft 3 weken in het ziekenhuis 

gelegen. 

  

Freek namens de Heinkelklubdekwakel wensen wij jou een 

voorspoedig herstel toe. Een opkikkertje kan Freek wel gebruiken. 

  

Freek van Balen 

Ruurloseweg 77 

7251 LB  Vorden 

mailto:ritten@heinkelklubdekwakel.nl
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Uitnodiging voor de Kaandorper mei-rit. 

 

Ja hoor wij nodigen jullie weer allemaal uit om naar ons mooie 

Noord-Holland te komen. We zijn weer een hele winter bezig 

geweest om een hele mooie rit in elkaar te zetten, en al zeg ik het 

zelf, dit is weer heel goed gelukt. Jullie worden verwacht   op 5 mei 

in Noord Scharwoude en wel bij Gasterij Molengroet. De 

parkeerplaats is niet erg groot, maar 1 minuutje verderop is een hele 

grote parkeerplaats voor alle auto’s en aanhangwagens. Als je je 

scooter van de aanhangwagen af hebt kan je deze 

naar de Gasterij rijden waar ze neergezet kunnen 

worden. 

 

Om 12 uur precies willen we van start gaan en 

rijden we door heel veel bollenvelden. Wij hebben 

ook een kleine stop gepland, zodat er foto’s gemaakt 

kunnen worden. Om 14 uur is de koffiestop en ook hier 

hebben we een supermooie locatie voor gevonden. 

We verblijven hier anderhalf uur en dat zal zeker 

gewaardeerd worden.  

 

Als laatste hebben we aan de kampeerders onder ons 

gedacht en voor hen een camping geregeld, dicht bij de 

start plaats. Deze is SVR Camping De Kolibrie, De Groet 2, 1749 VW 

Warmenhuizen telefoonnummer 0226 394539 

We hopen iedereen te mogen begroeten op 5 Mei in Noord 

Scharwoude. 

Met vriendelijke Heinkelgroet Wendy en Joop 
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Aanrijroute 5 Mei rit. 

 

1. Vanaf de A9 ga je richting Heerhugowaard N242. 

2. Volg de rechterrijstrook om afrit Heerhugowaard-Zuid te 

nemen naar de N508 richting Heerhugowaard-Zuid/Ring. 

3. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan 

naar de Nollenweg/de N508 (borden naar Ring Alkmaar/Sint 

Pancras/Schagen/Den Helder/Broek op Langedijk). 

4. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan 

naar de Schagerweg de N245  

5. Sla linksaf naar de Wagenweg. 

6. Sla rechtsaf naar de Molengroet  

 

Gasterij | Hotel Molengroet 

Molengroet 1 

1723PX Langedijk 

T. +31 (0)226-390555 

info@gasterijhotelmolengroet.nl 

www.gasterijhotelmolengroet.nl 
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De Brabantse Scooterdag 2019 

Zondag 28 april staat de volgende editie van de Brabantse 

Scooterdag weer op het programma. Dit jaar mag de Vespa Scooter 

Club Brabant (VSCB) deze weer organiseren. Wij zien graag een 

overvloed aan Lambretta, Heinkel en Vespa scooters aan de start. 

Als vertrekpunt is gekozen voor Strandhuys IJm, Boslaan 49 te 

Vught. Hier is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en 

aanhangers. Het vertrek staat gepland om 11.00 uur. 

Vanaf 10.30 uur heet de VSCB u graag welkom met een kop koffie. 

Er is een route voorbereid van net geen 100 km met een mooie stop 

op de plaats waar wij kunnen lunchen. Door gebruik te maken van 

het “Follow up” systeem gaan wij er samen voor zorgen dat wij zo 

weinig mogelijk overlast voor de overige weggebruikers 

veroorzaken. 

De route, voor uw navigatiesysteem, is vooraf te verkrijgen. Stuur 

even een mail naar rittencoordinator@vespaclub.nl.  Guido Pieters 

zal op 25 april één mailbericht, met bijlage, verzenden aan alle 

geïnteresseerden.  

Voor iedereen die, na dit bericht, extra geïnteresseerd is, kom gerust 

kijken. Of je nu lid bent van één van de betrokken clubs of niet, bij 

de Brabantse Scooterdag is iedereen met een motorscooter welkom! 

Namens de VSCB 

Guido Pieters 

Rittencoördinator VSCB 

06-40 76 58 91 

mailto:rittencoordinator@vespaclub.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. 

 

(nieuw) GEVRAAGD: Wie kan mij met een elektrisch probleem 

helpen? Van mijn 103 A1 is de spanningsregelaar (zwarte Bosch) 

defect. De weerstand aan de onderzijde van de regelaar is kapot. 

Wie kan deze regelaar repareren of heeft er eentje liggen voor een 

schappelijke prijs? 

Theo van Kessel 06-53850681    theo@vkessel.com  

 

(nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: Diverse Heinkels, o.a. 103A-2 

met Royal zijspan, 103A-0 met Steib zijspan, solo Heinkels, allen 

moeten gerestaureerd c.q. opgeknapt worden.  

Simon Vliem van Brienen 06 510 80 120 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Nieuwe en gebruikte Heinkel-onderdelen. 

Ook voor bemiddeling bij koop of verkoop!  

Johan Vloedbeld Tel. 0541-291784 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Bandjes 10 inch Continental of Heidenau 

(ook tubeless) €40/stuk gratis thuis bezorgd. Koolborstels 

Bosch/SIBA €15 en €18. Remcilindertjes Kabine €75. 

Richtingaanwijzer relais tot 250 Watt €10.  

Vragen kost niets!  

Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl 

 

mailto:theo@vkessel.com
mailto:heinkel@planet.nl
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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  

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIL JE ZAKEN AANBIEDEN OF BEN JE JUIST OP ZOEK NAAR IETS IN 

HET BIJZONDER VOOR JOUW HEINKEL?  

MAIL DE REDACTIE: redactie@heinkelklubdekwakel.nl  

 GELIEVE DE ADVERTENTIETEKST AAN TE LEVEREN IN MAX. 200 

TEKENS.  

 ZONDER TEGENBERICHT WORDT EEN ADVERTENTIE SLECHTS 

TWEEMAAL GEPLAATST.  

 ADVERTENTIES VAN LEDEN ZIJN GRATIS, NIET-LEDEN BETALEN €10,- 

mailto:leon.bemelmans@planet.nl
mailto:fapa@live.nl
mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Een nieuw lid stelt zich voor 

Ik ben Ed Faassen en ben woonachtig in het Limburgse Belfeld en 

heb een Heinkel 102 A2 uit 1965. Mijn klik met Heinkel gaat al meer 

dan 40 jaar terug, toen kocht ik een A2 met zijspan waar ik destijds 

veel plezier aan heb beleefd. 

In die tijd ben ik zelfs ook al korte tijd lid van jullie club geweest en 

heb toen ook nog een clubavond bezocht in Aalsmeer wat voor mij 

toen een roomse reis was met de trein. Op zondag werd ik door 

Rinus van Zaal uitgenodigd bij hem in de kas om naar zijn collectie 

te komen kijken en zijn onderdelenzolder te bezoeken. 

Zoals het leven gaat werd de Heinkel verkocht en heb ik er jaren 

geen meer gehad. Twee jaar geleden wilde ik weer eens iets 

restaureren, dus kocht ik een oude, in slechte staat zijnde Heinkel en 

begon met de restauratie die 1 jaar duurde. Deze is nu voltooid en ik 

ben trots op het resultaat. 

Verder zal ik jullie zeker zien op een van de toertochten in het 

zuiden van het land. 

Met vriendelijke groet 

Ed Faassen 
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Openingsrit 

Eindelijk is het zover. De Heinkels mogen weer op pad met hun bestuurder 

of bestuurster. Het is een goede opkomst, 45 voertuigen (40 scooters en 5 

autootjes) en maar liefst 62 personen. 

 

De rit is wederom uitgezet door JaRuPi. En het wordt weer een mooie rit 

langs water, dorpjes en weilanden. Ik vind het altijd weer mooi dat er nog 

plaatsjes zijn die we niet eerder hebben gereden. Vanwege het super 

mooie weer was het wel druk, maar het verliep prima. De 1e pauze was 20 

min. en heerlijk in het zonnetje. En weer lekker bij praten en wat foto's 

maken. 

 

En zo tuffen de Heinkels door het mooie landschap richting de koffie 

pauze. Die was in La Place, in Rijsenhout (Leiderdorp, red.) als ik dat goed 

heb, waar spontaan de koffiemachine er mee stopte. Maar de koffie kwam 

evengoed, al was het wachten, met gebak. Voor het wachten kreeg 

iedereen een kortingskaartje die je bij alle La Place kan in leveren tot 31 

mei. Voor 1 hele euro. Na 45 min gaat de stoet weer rijden en ook weer 

door leuke plaatsjes. 

 

JaRuPi het was weer een mooie geslaagde rit en goed verzorgd. Heel 

hartelijk bedankt en voor herhaling vatbaar. 

Zonder uitvallers. 

 

Elly Out 
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Van de redactie 

De scooter is definitief gereed voor het aankomend seizoen! Door 

Léon zijn de lagers achterwiel vakkundig vervangen, evenals nieuwe 

rubbers handvatten en de remmen onder handen genomen. Dat 

alles afrekenen onder het genot van een bak koffie, waar maak je dat 

tegenwoordig nog mee 😉 

Volgende dat op de planning staat is de aanhanger aan te passen 

zodat het makkelijk wordt de scooter alleen op te rijden en vooral 

goed te bevestigen. Dit alles in samenwerking onder leiding van de 

werkelijk alleskunner Peter. Het is ontzettend prettig mensen met 

dezelfde passie en bovendien kennis in je omgeving te hebben bij 

het uitoefenen van onze hobby.  

Tenslotte zou ik eenieder graag willen wijzen dat de sluitingsdatum 

niet voor niets twee maal staat afgedrukt in het Heinkeltje. Het is 

voor ons als redactie niet altijd te doen om op het laatste moment 

zaken te plaatsen of aan te passen. Er dient namelijk een 

spellingscontrole gedaan te worden, het zaakje moet tijdig naar de 

drukker om vervolgens door de VNPP in elkaar gezet te worden en 

weer aan te bieden aan PostNL. Kortom, er liggen in het hele proces 

tot aan de brievenbus ontzettend veel deadlines.  

 

Graag tijdig uw kopij aanleveren, anders is plaatsing geen garantie. 

 

Sluitingsdatum kopij is 8 mei 2019 

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

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl

