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Voorwoord 

 

41e jaargang mei nr. 453 

Oh beste mensen, 

Klagen is zo makkelijk en daarin ben ik moeilijk te verslaan. Over het 

verkeer, over het weer, over TV programma’s. Noem maar iets op. 

Kees lukt het om daarover te mopperen. Om kort te gaan, het is bijna 

nooit helemaal naar het zin. Positief denken, daar draait het om. En 

dat probeer ik heus wel, als de wijzer naar de negatieve stand dreigt 

door te slaan. Of mijn echtgenote zet mij daartoe. Verder gaat het 

goed. Het gekke is, dat de corona ons gezinsleven weinig beïnvloedt. 

Veel is nog mogelijk. Gelukkig maar. 

Het begint er nu op te lijken, dat gaan en staan waar we graag willen 

zijn, terug begint te komen. Ondertussen heeft het grootste gedeelte 

van ons een prik of prikken in de linker- of rechterarm ontvangen. Een 

stapje dichterbij naar immuniteit, al kan niemand dat helemaal 

garanderen. Wat is verstandig? Pas over een paar jaar zal de kennis er 

zijn. Laten wij vooral genieten van de mogelijkheden. 

Ging er een streep door de eerste twee zondagsritten dit jaar, 

mochten we ervaren dat afgelopen zondag in Tiel een hoop leden van 

HKDK stonden te popelen om op te stappen voor een geweldige rit 

waarvan u in de volgende uitgave van ’t Heinkeltje mijn verslag kunt 

lezen. Het was heerlijk! Zo hier en daar stond er nog een rem vanuit 

de overheid op de omstandigheden, maar wij hebben de tot voor krap 

anderhalf jaar geleden zo normale ‘vrijheid’ weer kunnen proeven. En 

dat deed ons goed! Één Heinkel stopte tijdens de rit. Had die ook een 

prikje moeten hebben? 

Groeten van Kees Colijn 
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Agenda 2021 



27 juni  : Duitse Merkenrit 
Voor de rit van zo’n 100 km verzamelen we vanaf 10 

uur bij het vliegveld Hilversum aan de Noodweg 49, 

1213 PW te Hilversum. We vertrekken om 11 uur 

richting de lunchplaats in Muiderberg. De rit heeft 

een voorrijder en er is geen bezemwagen. 
4 juli  :  4e rit Drenthe 

1 augustus : 5e rit Limburg 

5 sept.  : 6e rit Drenthe 

3 oktober :  Afheinkelen 

 

Lief en leed 

Hoera!!!! Amber is weer thuis. Nog wel veel fysio maar dat is in 

Assen om te revalideren. Amber namens Heinkelklub “de Kwakel” 

een voorspoedig herstel toe gewenst. 

  

Amber Spiering- Klaasen 

Betuwe 64 

9405JK Assen 

 

Theo Arts uit Cuijk ligt in het ziekenhuis en kan wel een oppeppertje 

gebruiken. Theo wij wensen jou namens de club beterschap en dat 

je weer snel thuis ben. 

  

Theo Arts 

Hertog Karellaan 13 

5431 GX Cuijk 
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Informatie juli-rit 

Op zondag 4 juli is er een toerrit gepland in de Achterhoek. In 2020 

hebben we in de eerste rit van dat jaar al een voorproefje gehad van 

deze mooie omgeving. Echter liet het weer in de eerste helft van deze 

rit zich niet van de beste kant zien. Hopelijk dit jaar een betere 

medewerking van de weergoden. 

De rit zal evenals vorig jaar beginnen en eindigen bij restaurant de 

Zonnebloem net buiten Lochem (Eetcafé "de Zonnebloem", 

Zutphenseweg 103, 7241 SC Lochem, 0573 251 745). Start is zoals 

gewoonlijk 12.00 uur. 

Daarna vertrekken we over de landelijke wegen naar een eerste 

tussenstop bij Restaurant Den Haller nabij Diepenheim (restaurant 

den Haller, Watermolenweg 34 , 7478 PW Diepenheim T. 0547 35 12 

87). 

Vervolgens gaan we verder met de tweede etappe en stoppen we nog 

een keer bij Boerderijmuseum “de Lebbenbrugge” ( 

Lebbenbruggedijk 25, 7271 SB Borculo. Telefoon tijdens 

openingstijden: 0545-272178). Mochten we de tijd vinden kan 

mogelijk een bezoek het museum worden gebracht. Kosten hiervoor 

zijn ca € 4.00. 

Alle zadelpijn trotserend gaan we daarna door naar het eindpunt bij 

Café de Zonnebloem waar we (afhankelijk van de mogelijkheden door 

corona) weer kunnen genieten van een maaltijd. 

De rit wordt ongeveer 95 km met een eerste stop op 40 en een tweede 

stop op 80 km. Tijdens de rit zullen we deels over onverharde wegen 

kunnen rijden. 
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Voor degenen die in de omgeving willen kamperen zijn er diverse 

campings en boerderijcampings te vinden: 

• Minicamping ’t Gagel, Dinant en Ria Brunsveld, Gageldijk 3, 

7241 RJ Lochem, 06-18302139, 0573-251876 

• Camping “het Grote Veld, Willy en Jannie Reintjes, 

Vordensebinnenweg 2, 7241 RM Lochem Gld., Telefoon: 06-

51093707 of 0573-252514 

• Camping "De Kolk", Rossweg 23, 7245 NJ Laren/Lochem, Tel. 

0573 - 25 16 09 

• Camping “de Heksenlaak”, Zwiepseweg 32, 7244 NA Barchem, 

0573 – 441306, info@heksenlaak.nl 

Of natuurlijk even Google-Maps positioneren op Lochem en zoeken 

op camping. Geeft een 

heleboel andere 

mogelijkheden. 

Ik vind het leuk om jullie te 

zien op 4 juli. Een 

ambulancechauffeur is 

geregeld. Echter ontbreekt er 

nog een sluitrijder. Maar net 

als de vorige keer ga ik er van 

uit dat we dat ter plekke 

kunnen regelen. 

Rob Krans (0573) 25 51 02. 
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Van vader op zoon… een nieuw lid stelt zich voor 

Beste allemaal, 

 

In 1985  kocht ik mijn Heinkel scooter in de buurt van 

Roelofarendsveen, waar hij stond tussen de hooibalen. Na een flinke 

opknapbeurt stond mijn mooie grijsblauwe Heinkel er prachtig bij. 

Wat heb ik vele mooie jaren beleefd bij de Heinkelclub, mooie ritten 

gereden en werd ik  later ook actief betrokken bij het bestuur van de 

club. 

 

Ik ben nu 81, ben wat slechter ter been en merk dat het scooterrijden 

niet meer lukt. Tijd dus om afscheid te nemen van mijn Heinkel.  

 

Wat ben ik blij dat mijn mooie Heinkel wel in de familie blijft. Mijn 

zoon Corné, die in Raalte Overijssel woont, heeft altijd gezegd: “Pa, 
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als jij stopt met scooterrijden, dan  zou ik daar wel verder mee willen 

gaan“.   

 

De Heinkel is dus nu van Corné, hij is net lid geworden van de club,  

en ik hoop dat hij net zulke mooie ritten mag rijden, vele veilige 

kilometers mag maken en net zo veel plezier heeft bij de club als dat 

ik dat heb gehad. 

 

Dank jullie wel voor alle mooie Heinkeljaren en veel succes en plezier 

nog bij de club.  

 

Co & Corné Plasmeijer 
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Hartelijk dank! 

Beste Heinkelvrienden, 

Hartelijk dank namens Gonnie en mij aan alle Heinkelaars die onze rit 

hebben doen slagen. Het was weer als vanouds, zo gezellig als het 

was. Ook het zonnetje scheen uitbundig op deze 1e zondag van juni. 

Ik had wel eerst een partij worsten naar de nonnen gebracht en 

gevraagd of ze een gebedje wilden doen voor een droge dag, maar 

dat de zon ook nog eens ging schijnen, dat was toch de bonus. Ik 

denk dat ik deze week er ook nog maar wat balkenbrij heen ga 

brengen! Maar alle gekheid op een stokje, we zagen mensen uit alle 

hoeken van Nederland: van Groningen tot Berg en Terblijt, van 

Ootmarsum tot Rijnsburg! en ze hadden er allemaal zin in, net als wij. 

Wat een opkomst! Ook degenen die om de een of andere reden niet 

meer mee konden rijden, maar ons toch kwamen uitzwaaien! Die 

betrokkenheid nog steeds bij de club, dat is toch mooi! Piet en Grietje, 

helemaal uit Drenthe, Ab en Elly Polman uit Malden, Tonny en Andrea 

van Breda, die expres vanuit Ravenstein kwamen, zelfs de onlangs 

gestopte Henk Odijk uit Houten was er! Het zal hem wel pijn gedaan 

hebben, dat het scooterrijden niet meer gaat. 

Ik hoop dat ik verder niemand ben vergeten, dat ik niemand over het 

hoofd heb gezien in de hectiek die je als rituitzetter hebt tijdens de 

start. 

Nogmaals, uit het diepst van ons hart, bedankt. Mede dankzij jullie is 

het een zeer geslaagde dag geworden. We hadden er vele uurtjes 

ingestopt, maar achteraf is het zeer de moeite waard geweest. 
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Nogmaals hartelijk dank voor jullie aanwezigheid! 

Jan de Zijspanman en Gonnie vanuit het span. 

ps. Iedereen bedankt voor de kaarten en bloemen gekregen na mijn 

auto-ongeluk. Ik was heel blij dat het me gelukt was om er toch bij 

te zijn bij deze eerste rit. 

Groetjes Gonnie 
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HeinkelHandel 

 

Dit is het advertentieblad van Heinkelklub “De Kwakel”. Deze 

pagina wordt samengesteld door de redactie. Wij adviseren 

dringend om bij duurdere aankopen altijd een deskundig 

onderzoek uit te (laten) voeren. 

 

TE KOOP AANGEBODEN:  wegens beëindigen hobby een Heinkel 

150 (Type 14.00) uit 1962. In het midden van de jaren 90 compleet 

gerestaureerd en altijd goed onderhouden zoals een goed 

Heinkelrijder betaamd. Veel accessoires (Ideal windscherm, 

valbeugels, reservewiel, bagagedrager, topmand, sierstrips). 

Vraagprijs 3.950 euro. De Heinkel staat in Hengelo (O).  

Info via 06-11322313 of arnoldrorink@gmail.com. 

 

 

mailto:arnoldrorink@gmail.com
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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) €42/stuk gratis thuis bezorgd. Koolborstels Bosch/SIBA 

€15 en €18. Remcilindertjes Kabine €70. Remslangen speciaal voor de 

Kabine €15,-/stuk, nieuwe gasveer deur 50 €, koplamp reflector 60 € 

en hfd remcilinder revisie. 

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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Ritverslag Heinkelrit 6 juni 

Wat een leuk vooruitzicht. Na maanden wachten mogen we eindelijk 

weer een rit gaan rijden met ons vertrouwde kluppie. We hebben er 

zin in. Eerste vraag: waar is de start. In Tiel onder de bezielende leiding 

van Jan en Gonnie. Tweede vraag: met welk voertuig gaan we. Het ziet 

er naar uit dat het aardig weer wordt, dus we kiezen voor de scooter. 

Op zaterdag nog even een laatste check. Is alles nog in orde en 

hebben we voldoende benzine. Alles ok, dus Hein in de bus gezet. 

Startklaar voor de volgende ochtend om op tijd te vertrekken. 

Zo gezegd zo gedaan. Om even over 10 vertrekken we vanuit 

Nieuwveen om een uur later bij het Van der Valk hotel in Tiel aan te 

komen. Het is hier al gezellig druk met allemaal enthousiaste 

Heinkelaars. Iedereen heeft er zin in, en zo te zien zijn de weergoden 

ons ook goed gezind. Het zonnetje schijnt al lekker. De scooter uit de 

auto gehaald. Als vanouds eerst even inschrijven en dan iedereen 

begroeten. Heel enthousiast, maar wel op afstand. 

Het startsein klinkt. Iedereen maakt zich klaar om te vertrekken. Hein 

wil niet starten met de sleutel, dan maar een duwtje. We rijden vanuit 

Tiel door een prachtig gebied langs de Waal. We rijden door de 

plaatsen Echtveld, Ochten en Eldik naar de oude kerncentrale van 

Dodewaard. Hier is onze eerste stop. Ondertussen begint Hein een 

raar geluid te maken, en is ie onderweg al een keer spontaan gestopt 

met lopen. Als we naar beneden rijden naar de stop klinkt er een 

vreemd getik onder de scooter vandaan. Het is niet het enige dat niet 

helemaal klopt. Tijdens de rit zijn er mensen vertrokken van hun 

aanwijsplaats, waardoor anderen de weg zijn kwijtgeraakt. Gelukkig 

verschijnen ze na enige tijd op de stopplaats, waarmee de groep weer 

compleet is. En het is vandaag een hele grote groep. In totaal 39 
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voertuigen waarvan 3 autootjes en 1 zijspan (van onze rit uitzetters 

natuurlijk) 

Bij de stop Hein nagekeken en getest. Start nog steeds moeilijk, maar 

tijdens het testritje is het getik ook weer opgehouden. We gaan ervan 

uit dat het goedkomt en stappen weer vol goede moed op. De rit gaat 

verder door een mooie omgeving. Het getik komt na verloop van tijd 

weer terug. De scooter gaat slechter lopen en op de Dalwagensweg 

in Opheusden zegt ie: 'doe het zelf maar'. Alle versnellingen doen het 

nog, maar kracht heeft ie niet meer. De scooter wordt op de 

aanhanger gezet en wij stappen in bij Ann, onze ambulance 

chauffeuse van vandaag. Aangezien alle scooteraars hun weg keurig 

hebben vervolgd, rijden wij aan de hand van de routebeschrijving naar 

de koffiestop in Lienden. 

Je snapt het al. Het commentaar is niet van de lucht. Hoe kan het nu 

zo zijn dat de scooter van de voorzitter op de ambulance terecht 

komt. Dat is simpel. Een technisch mankement is soms niet te 

voorkomen. En gelukkig hebben we altijd de ambulance als redder in 

de nood. Ja en niet om het één of ander, het is met het stralende weer 

van deze dag absoluut géén straf om plaats te nemen in de cabrio 

van Ad en Ann. 

Aan het eind van de koffiestop kan iedereen die dat wil nog even een 

ijsje kopen. Daarna stappen we weer op om de rit te vervolgen. We 

komen door plaatsen als Ingen, Ganzen, Maurik en Maurik. Allemaal 

mooie plaatsen waar we nu niet bepaald iedere dag doorheen komen, 

maar zeker de moeite waard. Onze volgende stop is bij de prinses 

Marijkesluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Nu iedereen ziet hoe wij genieten in de cabrio die geweldig bestuurt 

wordt door Ann, komen er toch wel wat opmerkingen voorbij. Of we 
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toch niet stiekem zelf de oorzaak zijn van het uitvallen van de scooter. 

We kunnen iedereen gerust stellen. Dat is niet het geval. 

Na de laatste stop gaat het nog via Buren, Kerk Avezaath en Zoelen 

weer richting Tiel. Daar komen we tegen vijven weer aan bij de 

startplaats. Alle voertuigen worden weer op- en ingeladen. 

Het bestuur heeft nog een kleine verrassing. Aangezien verschillende 

rituitzetters soms niet aanwezig zijn bij het afheinkelen, heeft het 

bestuur besloten om de attentie voor de rituitzetters dit jaar uit te 

delen aan het eind van de rit. Voor Jan en Gonnie en Ad en Ann was 

dit dus de primeur. Zij hebben een pannenonderzetter ontvangen met 

het logo van de klub. 

Ondanks onze pech, zeker een geslaagde dag. 

Jan, Gonnie, Ad en Ann BEDANKT 

Annet en Ton Hoogenboom, 
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Vooraankondiging augustus rit 

 

Op zondag 1 augustus nodigen we je van harte uit voor een mooie 

rit in het zonnige zuiden. We hebben een route uitgestippeld die je 

voert langs de Maas, het Julianakanaal, onze provinciale hoofdstad, 

fort Eben Emael, en park de Hoge Kempen. Kortom het beste van 

zowel Nederlands als Belgisch Limburg      . 

 

Vertrek om 12.00 vanaf: 

Tuinrestaurant Oude Pastorie 

Oude Pastorie 25 

6191 HW Beek 

https://oudepastoriebeek.nl 

 

Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om te kamperen, informeer 

tijdig aub. Wij konden geen plekken reserveren gezien de verwachte 

drukte in de zomervakantie. 

 

Aanraders: 

• Camping Catsop te Elsloo https://www.campingcatsop.nl  

• Camping Oensels Fruitweike te Schimmert 

https://oenselsfruitweike.com  

• Camping Mareveld te Schimmert 

https://www.campingmareveld.nl  

• Natuurkampeerterrein Hoeve Krekelberg te Schinnen 

https://hoevekrekelberg.nl  

 

Een zaterdagrit hebben we eveneens in het verschiet. Vertrek ook 

vanaf de Oude Pastorie of overleg even, dan doen we dat van een 

van de campings. 

 

Roel Rievers (06-54743357) & Peter Schmeetz (06-26924097) 

https://oudepastoriebeek.nl/
https://www.campingcatsop.nl/
https://oenselsfruitweike.com/
https://www.campingmareveld.nl/
https://hoevekrekelberg.nl/
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