



Hoi Heinkelvrienden,

Jullie lezen het goed, het gaat door: de 
Heinkelrit van ons. We hebben alles zo’n 
beetje kunnen regelen, wel met in acht 
neming van de geldende Coronaregels We 
hebben een startplaats en we hebben een 
koffiestop  halverwege de rit kunnen regelen. 
Wel een verzoek: houd u aan de Corona-
regels: bij de start én de koffiepauze! De 
regels die op dat moment gelden worden 

overal gehanteerd! En vergeet uw mondkapjes niet! Vooral bij van 
de Valk zijn ze heel strikt wat betreft de RIVM-regels.  
Het is niet anders, we komen, hopelijk, met een grote groep en daar is 
de horeca nog niet zo happig op, vandaar houd u aan de regels!

De start is dus bij van der Valk in de stad van ‘Flipje’. Pal aan de A15 
afslag 33 Laan van Westroijen 10, Tiel. Het kan niet missen, het is het 
hoogste gebouw wat je daar ziet. Om 12 uur vertrekken we zoals 
gewoonlijk. Inschrijven kan ruim van te voren. Parkeren: onder de 
slagboom door en meteen rechts, daar is het zondags heel rustig en die 
plek is ons toebedeeld. De koffiestop, dat regelt zijn eigen hoop ik. Volg 
de aanwijzingen op! Ook hier gelden de corona-regels, maar men is wat 
soepeler ingesteld en je kunt hier dus wel gebruik maken van het toilet, 
en als het niet anders is ‘koffie to go’ met eventueel een stukje gebak! 
Maar dan is er buiten wel gelegenheid om te zitten.

De camping voor de kampeerders blijft zoals in het Heinkeltje staat 
vermeld: mini-camping Graaff en Woerd.

Ben ik verder nog iets vergeten te vermelden? Oh ja, als er na afloop 
mensen zijn die nog iets willen eten, dan moeten zij dit doen vanaf de 
kaart, we konden geen Heinkelmenu geregeld krijgen. We hopen op een 
goede opkomst, dan zijn al onze moeite en inspanningen niet voor niets 
geweest! 

We wensen jullie een mooie en gezellige rit toe door de Betuwe. 
Natuurlijk hopen we op mooi weer na alle regen die we de afgelopen 
tijd gehad hebben, wij hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in.

Graag tot ziens 6 juni in Tiel.

Jan en Gonnie 

Ps. Vergeet de mondkapjes niet! 


