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Voorwoord 
 

40e jaargang maart nr. 438 

Na een heerlijke wandeling in de storm, zie ik op de terugweg 

alweer een heel voorzichtige ontwaking van de natuur. Speenkruid 

en klein hoefblad doen al dapper hun best en natuurlijk ook in de 

siertuin proberen veel bolgewassen de mooie kleuren al te laten 

zien. 

De natuur is een klein beetje een weerspiegeling van onze 

Heinkelclub. Zien jullie het nog niet? Ik ga proberen om jullie mijn 

gedachtekronkel uit te leggen. We beginnen in de winter en dan 

staan denk ik wel de meeste voertuigen onder een kleedje, de 

Heinkel mag zelfs het daglicht niet zien. De natuurlijke begroeiing is 

ook lekker onder de grond verdwenen. In deze donkere tijd vindt 

ook de ALV plaats. Veel van wat op 8 februari jl. ter tafel is gebracht 

verwaait met de storm! “Volgens de Statuten en Huishoudelijk 

Reglement geen geldig bestuur meer”. Nou, de natuur houdt zich dit 

jaar ook niet aan alle regels en data, dus waarom de Heinkelclub 

wel?! We gaan gewoon verder!!! Aanheinkelen op 7 maart en dan 

komen zeer veel actieve Heinkelaars alweer met de hoofden boven 

de grond; ze laten de vrolijke voorjaarskleuren voorzichtig al zien. 

Voor je het weet rijden we de eerste rit van 2020 want op 5 april laat 

de Heinkel lente zich in volle glorie zien. En zo belanden we dan 

weer in ons vaste stramien. 

Na deze eerste rit wordt de rit van 3 mei voorbereid en dat is voor 

de werkers tevens afscheid van het museum in Zundert. Na deze rit 

laden we al onze eigendommen op en nemen we dit weer mee 

terug naar het westen. Daarna vinden er enkele werkzaamheden en 

voorbereidingen plaats en verhuizen we het rijdende gedeelte naar 
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het Nederlands Transport Museum in Nieuw. Waarschijnlijk staat 

vanaf juli alles in de steeds wisselende expositie. Geopend op elk 

weekend en elke schoolvakantie; entree 10,= euro p.p. 

Als tegenprestatie verwacht het NTM elke maand op zaterdag of 

zondag een vrijwilliger van de Heinkel club om in het museum te 

helpen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Mogen de laatst 

bekende bestuursleden dat ook opknappen, Nee 

toch???????????????????????? Graag aanmelden bij de werkers van 

club, zodat wij een jaarrooster kunnen maken. 

Zo zien jullie, dat in het najaar de natuur na een werkzame zomer 

weer even onderkruipt voor de broodnodige rust en zo doet ook 

Heinkelklub “De Kwakel” het! 

Graag tot ziens altijd en overal. 

Simon van der Heden 
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Agenda 2020 


5 april  :  1e rit 

12 & 13 april : Oldtimerfestival (Hem/Venhuizen) 

26 april : Brabantse Scooterdag (inloop 11.00/start 12.00) 

't Zand Brabant Gastvrij 

Bestseweg 52 

5688 NP Oirschot 

3 mei  :  2e rit 

17 mei : Oldtimerbeurs Genk 

Meer info: http://www.motoretrogenk.be  

7 juni  : 3e rit 

5 juli  :  4e rit 

5 juli   : Geen Heden Zonder Verleden (Hensbroek) 

11 juli  : Oldtimerdag Coevorden  

   Meer info: https://stadcoevorden.nl/oldtimerdag  

17 -19 juli : Rheinbach Classics 

26 juli  : Oldtimerspektakel (Hoorn en Medemblik) 

2 augustus : 5e rit 

5 sept.  : Oldtimerdag te Huizen 

6 sept.  : 6e rit 

19 sept. : Nationaal Veteraan treffen Woerden 

11 - 21 sept. :  Microcar Rally in Noord- Spanje 

   meer info: http://www.classicrallypress.co.uk 

4 oktober :  Afheinkelen 

 

  

  

 

  

https://www.google.com/maps/search/Bestseweg+52+%0D%0A++++++++++++++++++++5688+NP+Oirschot?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Bestseweg+52+%0D%0A++++++++++++++++++++5688+NP+Oirschot?entry=gmail&source=g
http://www.motoretrogenk.be/
https://stadcoevorden.nl/oldtimerdag
http://www.classicrallypress.co.uk/
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Lief en Leed 

Evert Verhulst ligt in het ziekenhuis. Hij kan wel een opkikkertje 

gebruiken. Na twee keer gedotterd te zijn is het nog niet goed. Evert 

is erg kortademig en er wordt verder onderzoek gedaan. Wij wensen 

Evert beterschap en Sonja sterkte en dat hij weer lekker op zijn 

Heinkeltje met Sonja kan genieten. 

  

Evert Verhulst 

Molenstraat 12 

1718 BL Hoogwoud 
  

Lucas Slomp is naast zijn bed gaan zitten. Door een ongelukkige val 

daarbij, is hij op een tweedaagse ‘vakantie’ geweest in het ziekenhuis 

ter observatie. Namens Heinkelklub “de Kwakel” wensen we Lucas 

een spoedig herstel. 

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de mooie 

felicitatie met mijn 82e 

verjaardag. Wij hebben het 

gevierd in ons eerste ster 

restaurant met de kinderen. 

Wij verheugen ons weer op 

een mooie rit met de 

scooterclub. 

Lieve groet Ton en Jeanne. 
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Uitnodiging 1e rit 

 

Zondag 5 april is het dan weer zover: de eerste zondagsrit van het 

jaar 2020. 

We starten deze keer weer  eens bij Ria vanuit het  

 

Dorpshuis De Quakel 

Kerklaan 16, 

1424 BK De Kwakel. 

 

Hoewel we al heel veel in deze omgeving gereden hebben, hopen 

we toch u weer een mooie rit te laten rijden. We worden tenslotte 

steeds ouder en de herinneringen vervagen soms wat; dat werkt in 

dit geval in ons voordeel   

We gaan er ook maar van uit, dat iedereen de weg nu wel kent naar 

het Dorpshuis of over een navigatie of smartphone beschikt. 

Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee klaar, zodat we op tijd, dus om 

12.00 uur,  kunnen starten. 

Zorg dat de tank vol is en dat de helm nog past. 

 

Tot de 5e!                       Rittenteam JaRuPi.  
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Vrijwilligers Nederlands Transport Museum 

 

Degenen die er waren, hebben het op de ALV al kunnen vernemen. 

En voor wie niet op de ALV was, hierbij een korte uitleg.  

Zoals jullie al hebben kunnen lezen, gaan we de scooterserie 

verhuizen naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep. 

Hier is een mooie overeenkomst voor opgemaakt en één van de 

voorwaarden was, dat Heinkelklub “de Kwakel” minimaal eenmaal 

per maand een vrijwilliger levert. De werkzaamheden zijn daar 

divers, van toezicht houden, kassa-werkzaamheden tot 

rondleidingen en vast nog veel meer. Het museum is erg blij dat we 

dit willen doen, maar hiervoor hebben we jullie wel nodig!!  

We verzoeken iedereen die dit wil om zich op te geven via 

secretaris@heinkelklubdekwakel.nl en dan zal er een schema 

gemaakt worden. Vooralsnog is het museum open op zaterdag, 

zondag en in de schoolvakanties. Graag voorkeursdagen doorgeven 

indien van toepassing. 

 

We rekenen op jullie! 

Carole  

 

 

mailto:secretaris@heinkelklubdekwakel.nl
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Verslag redactievergadering 

Op een prachtige mooie en mogelijke startplaats te Boxtel, vond 

onlangs een redactievergadering plaats in café de Oude Ketting. 

Aanwezig waren tevens Carole en Wendy namens het bestuur. 

Onder het genot van diverse thee en koffie zijn onderstaande 

punten aan bod geweest: 

• Het Heinkeltje komt vaak te laat, vandaar dat het bestuur 

besloten heeft een week eerder te gaan verzenden. Dat 

betekent inherent dat ook de sluitingsdatum kopij vervroegd 

wordt. 

• Er zal een nieuw redactieschema worden gemaakt aan de 

hand van het vnpp schema, rekening houdend met de 

vervroegde data postbezorging en drukker. 

• Uitnodigingen voor ritten worden vaak niet tijdig 

aangeleverd. De ritcoördinator gaat hier actiever een rol in 

spelen door alle rituitzetters van tevoren mailen wanneer de 

uitnodiging aangeleverd moet worden. 

• Wanneer present, zullen redactieleden gericht mensen 

aanspreken tijdens een rit of iemand een verslag wil schrijven. 

Uitvallers schrijven niet altijd een ritverslag. 

• Albert stuurt nieuwe leden een mail met het verzoek om zich 

voor te stellen in ’t Heinkeltje. Niet iedereen doet dit, het is 

ook geen verplichting. 

• Roel schrijft niet meer het redactie-stuk, i.v.m. tijdgebrek. Hij 

gaat voortaan mee in het voorwoord. 

• Een Heinkeltje van 12 bladzijden is ècht te weinig, 16 

bladzijden is minimaal.  

• Minder edities kan een probleem worden omdat het dan 

geen periodiek meer is. Het is de moeite waard om uit te 

zoeken of we naar minder kunnen, 2 Heinkeltjes minder en 
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minder verzenden. Digitaal is ook een optie als iedereen een 

e-mail adres heeft. Niet iedereen wil het digitaal. 

• Dropbox zal voortaan gebruikt worden door de voltallige 

redactie. Hiermee kan kopij makkelijker gedeeld worden en 

eenieder werken in het Heinkeltje, alsmede zo nodig van 

eindredactie te wisselen. 

De redactie roept m.n. organisatoren van ritten nadrukkelijk op 

tijdig informatie aan te leveren. Gezien de krapper geworden 

data betreffende aanleveren kopij, wordt het anders bijzonder 

lastig het Heinkeltje vervolgens op tijd bij de drukker te krijgen. 

Kortom graag aandacht voor de vermelde sluitingsdata kopij, 

wilt u zeker zijn van plaatsing. 

Roel Rievers, Albert den Hartog en Kees Colijn 
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Kort verslag ALV 2020 
 

Op 8 februari 2020 hielden we voor alweer de 41e keer de Algemene 

LedenVergadering, weer vertrouwd in het Dorpshuis in De Kwakel. 

 

Helaas waren er slechts 27 leden aanwezig.  

 

Wat is er besproken? De notulen van de vorige vergadering worden 

goedgekeurd, evenals het jaarverslag en de inkomsten en uitgaven. 

Tevens wordt de begroting voor volgend jaar vastgesteld. De 

contributie voor 2021 zal niet worden verhoogd. 

 

Na de pauze volgt een discussie over het werven van nieuwe 

bestuursleden. Om een punt te maken, heeft het bestuur 

voorgesteld om de bestuursleden vrij te stellen van contributie. Er 

komt een levendige discussie op gang, die helaas geen nieuwe 

bestuursleden, noch goede ideeën oplevert.  

 

Zoals eenieder wellicht al gemerkt heeft, is Wendy na een goed 

gesprek weer terug in het bestuur. Hans van der Zwaan heeft zich 

teruggetrokken. Verder zijn Elly Out en Ton Hoogenboom 

herkiesbaar, waarbij Elly heeft aangegeven haar termijn te 

beëindigen. Het bestuur gaat met 4 bestuursleden door. 

 

Het beleidsplan wordt besproken. Ondanks het feit dat er minder 

leden zijn als voorzien en we iets meer ingeteerd hebben als 

voorspeld, is het eigen vermogen nog voldoende om op deze voet 

door te gaan. 

 

Verder krijgt Johan het woord over de onderdelenvoorziening. Hij 

heeft een goede kandidaat gevonden voor zijn donorscooter. Deze 

jongeman is inmiddels lid geworden van de klub en is bezig om een 
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scooter te bouwen terwijl hij af en toe op zijn vaders scooter rijdt.  

Hopelijk stellen ze zich binnenkort voor in ’t Heinkeltje.  

 

Albert neemt het woord namens de redactie en doet een verslagje. 

Er is recentelijk een redactie-bijeenkomst geweest met de voltallige 

redactie en 2 bestuursleden. Dit was een vruchtbare bespreking, 

waarbij wat nieuwe ideeën uitgewisseld zijn. 

 

De scooterserie zal na de rit in Zundert overgebracht worden naar 

de boerderij van Simon waar ze ontdaan zullen worden van accu’s 

en brandstof waarna ze een plaats zullen vinden in het Nederlands 

Transport Museum in Nieuw- Vennep. 

 

Volgend jaar is er weer een Scootertreffen in De Kwakel, dit was een 

jaar verschoven i.v.m. een groot treffen in Duitsland. Het 

treffenbestuur heeft er zin in en ook hier wordt een oproep gedaan 

voor bestuursleden. 

 

De vergadering wordt net even na vijven gesloten. 

 

Carole 

Teuwisse 

Secretaris  
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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: 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) €41/stuk gratis thuis bezorgd. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en 

€18. Remcilindertjes Kabine €75. Remslangen speciaal voor de Kabine 

€15,50/stuk (vernieuwen kan geen kwaad) 

Gerard Vingerhoed 06-40100228 heinkel@planet.nl 

 

TE KOOP AANGEBODEN: Alles van en voor uw Heinkel. Onderdelen -

Reparatie - Onderhoud, In en Verkoop. Transistorontsteking met 

gebruiksaanwijzing €35,- 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 

 

  

mailto:heinkel@planet.nl
mailto:leon.bemelmans@planet.nl
mailto:fapa@live.nl
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41e  Algemene Ledenvergadering. 

8 Februari 2020. 

Daar zitten we dan, met een man of dertig te discussiëren over het 

wel en wee van onze klub in Dorpshuis De Quakel. Jawel, de 

hoofdmoot van de personen die hier binnen zaten te vergaderen, 

bestond uit heren. 

Voordat u gaat denken dat hier een opsomming volgt, van wat een 

verzameling Heinkelaanbiddende oude mannetjes op een vrije 

zaterdagmiddag bij elkaar te mopperen hebben, gebied ik u verder 

te lezen. 

Buiten is het fris en de wind is stevig te noemen. Medio februari en 

koning winter nergens te bekennen. Het lijkt wel op een herfst waar 

geen einde aan komt. Binnen is er in feite precies het zelfde aan de 

hand met onze klub. Zoals de blaadjes van de bomen waaien, zo 

verliest de vereniging door uiteenlopende oorzaken wat van haar 

(bestuurs)leden. Een frisse wind door het ledenbestand kan geen 

kwaad. Ècht stormen gaat het volgens de weersvoorspellingen pas 

een dagje later, al zijn er deze middag reeds twee Stormpjes onder 

de toehoorders te ontwaren. U mag daaruit de conclusie trekken, 

dat er inderdaad minstens één vrouw in de zaal was. Tel even door 

onder de aanwezigen, er waren meerdere vrouwen. Dames …...., 

altijd goed voor enige balans. Er waren een paar mensen die zich 

keurig voor de vergadering hadden afgemeld. Toch bleef het een 

relatief klein groepje dat wel kwam. Buiten wat Stormen en een Tulp 

om, enigszins opmerkenswaardig: Er zat zelfs een Zaal in de zaal! 

Om klokslag twee uur start van de vergadering volgens het boekje. 

De praktijk is wat anders dan de theorie. Iets over tweeën is de ALV 



 
16 

 

daadwerkelijk op gang gekomen. In recordtempo vliegen de 

agendapunten er doorheen, op weg naar een pauze die al vóór half 

drie aanvang neemt. Dit natuurlijk niet zonder het zeer belangrijke 

moment van een minuut stilte. Een enkele minuut om de mensen 

met een geldig lidmaatschap bij HKDK te herdenken, die ons het 

voorgaande jaar ontvallen zijn. Helaas, helaas. Zij waren de pineut. 

Sterfte en daarmee verlies van leden, is en blijft een gegeven als de 

gemiddelde leeftijd van de leden steeds hoger en hoger komt te 

liggen. Gelukkig was het aantal overledenen naar verhouding niet zo 

hoog. 

Het is meteen de duidelijke draad waar deze vergadering over gaat: 

Een gebrek aan leden. Het aantal leden neemt op natuurlijke wijze af 

en gelukkig komen er wel nieuwe leden bij, zo door het jaar heen. 

Waar haal je nieuwe mensen vandaan, die bestuurslid willen 

worden? Waar zijn die laatste rituitzetters te vinden, die zich alvast 

melden om het seizoen 2021 vol te plempen met aantrekkelijke 

toertochten? Moeilijk, moeilijk. Onder de slechts pakweg 30 

aanwezigen bevond zich niemand die spontaan de functie van Elly 

over te nemen. Misschien iemand van de thuisblijvers, die zich 

geroepen voelt om de klub te ondersteunen? 

Alle vijf bestuursleden zijn aanwezig. Vanzelfsprekend het dagelijks 

bestuur. De Pink Heinkelladies maken tussendoor van de 

gelegenheid gebruik hun rit in juni aan te prijzen. Voorzitter Ton 

Hoogenboom, vandaag, na negen jaar voorzitterschap, knoopt hij er 

voorlopig een jaar als bestuurslid aan vast. Om het daarna van jaar 

tot jaar te bekijken. Elly gaat aftreden als rittencoördinator. Heel fijn 

dat Lief en Leed onder haar warme hoede blijft. Het bestuur is met 

slechts vier personen uit balans. Wie vult de laatste plaats in? 

Er zat een pauze van drie kwartier in de vergadering. Die ging snel 

voorbij door een beetje 'tussenoverleg' en 'een bakkie doen'. 
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Voor de werkelijke inhoud van de ALV zal Carole in haar functie als 

secretaris haar verslag in dit Heinkeltje publiceren. Mij rest nog te 

zeggen, dat iemand het nodig vond om me van een kruikje 

HeinkeltjesVerslagnat te voorzien. Zwak als ik ben, voor mij een 

onafwendbare manier om dit seizoen weer flink het toetsenbord te 

beroeren ten gunste van ons klubblad. 

Groeten van Kees Colijn. 

 

 

 

 

 

  

Sluitingsdatum kopij is 1 april 2020 

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

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Aanheinkelen 

Kort verslag, want ik mag maar 1 bladzijde vullen! Op 7 maart was 

het Aanheinkelen, wederom bij de Strooppot. Verwelkomd werden 

we met een kopje koffie of thee en een superlekker gebakje. Daarna 

zocht iedereen een plekje aan een tafel en werd er volop gekletst. 

Alsof er geen winter tussen heeft gezeten!  

Nadat iedereen een heerlijke pannenkoek voorgeschoteld had 

gekregen werd het iets stiller. Als de katjes muizen, mauwen ze niet!! 

Vlot werden alle borden weer voor de neuzen weggekaapt en kwam 

de entertainment van de avond: een SWINGO! Een swingende bingo 

dus, waarbij plaatjes verwezen naar de liedjes die werden gespeeld. 

Bij de bekende liedjes werd er volop meegezongen, bij andere 

liedjes bleef het wat stiller. Eerst voor 5-op-een-rij. Laat ik nou de 

gelukkige zijn! Met een Lindt chocoladehaas weer terug naar de 

tafel. Toen de onderste en bovenste rij, daar waren maar liefst 3 

prijswinnaars tegelijk! Ondertussen was het toetje ook op de tafels 

gezet, dus er zaten een heleboel mensen heerlijk te smullen onder 

het opletten en wegstrepen van de plaatjes.  

Voldaan toog eenieder na afloop huiswaarts! 

Heinkelgroet van Carole 

 

 

 


