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Voorwoord 

 

42e jaargang maart nr. 462 

 

AFSCHEIDNEMEN IS EEN BEETJE………………………………. 

We kennen allemaal het vervolg van dit gezegde, toch ga ik op de 

puntjes wat anders invullen! 

AFSCHEIDNEMEN VAN HET BESTUUR IS EEN BEETJE van de voorste 

naar de achterste rij opschuiven. Niet meer met dingen bezig zijn, die 

toch geen doorgang vinden of iets te laat zijn opgestart.  

AFSCHEIDNEMEN VAN HET BESTUUR IS EEN BEETJE alles vanaf de 

zijlijn, met een kritische blik naar het bestuur, blijven volgen. Nu als 

een gewoon actief lid. 

AFSCHEIDNEMEN VAN ENKELE VASTE IJKPUNTEN IS EEN BEETJE 

WENNEN, zoals de BBQ rit. Deze gaat nu in gewijzigde vorm in de 

zomer door, met meer kansen op droger en zonniger weer. 

AFSCHEIDNEMEN VAN 40 JAAR ALLEEN NEDERLANDSE RITTEN IS 

EEN BEETJE extra flexibel zijn. De Ardennen rit is misschien de 

voorbode van een blijvertje. Wie weet waar we nog in de toekomst 

gaan genieten met onze Heinkels. 

AFSCHEIDNEMEN VAN ONS VERTROUWDE CLUBBLAD IS EEN BEETJE 

angstig voor velen van ons. Niet voor het bestuur of de redactie, wij 

weten wat het eindresultaat gaat worden. Niet omkijken in wrok,  

narrig blijven of de kont tegen de krib gooien, maar genieten van alle 

veranderingen. 
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AFSCHEIDNEMEN VAN 12 CLUBBLADEN PER JAAR IS EEN BEETJE 

wennen voor iedereen. Maar het kan heel goed in combinatie met een 

accuraat beheer van onze website. 

AFSCHEIDNEMEN IS EEN BEETJE achteromkijken en dan vol gas 

verder gaan met vereende, nieuwe en vernieuwende krachten. Jazeker 

met nog meer participatie van nog meer leden. 

AFSCHEIDNEMEN IS EEN BEETJE oude dingen toch meenemen naar 

de toekomst! Ons prachtige beeldmerk op de kaft, van het echtpaar 

op de Heinkel, ooit gemaakt door Evert gaat gewoon de eeuwigheid 

in. 

Een afscheidnemend 

bestuurslid in een 

historische setting, 

Simon van der Heden 
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Agenda 2022 

 

3 april  :  Aanheinkelen (JaRuPi) 

17 & 18 april :  Oldtimerfestival Venhuizen 

24 april : Brabantse scooterrit 24 april  2022. Start 12.00 u  

bij 't Zand, Bestseweg 52, 5688 NP Oirschot 

1 mei  :  2e rit met kampeerweekend in de Ardennen 

3 t/m 6 juni : Internationaal Scootertreffen in De Kwakel 

12 juni :  3e rit 

3 juli  : 4e rit 

7 augustus :  5e rit 

4 september : 6e rit  

2 oktober : 7e rit 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden  

We mogen nieuwe leden welkom heten:  

• Mark van de Vall uit Uithoorn.  

• Willem Wieringa uit Noordhoorn 

Namens de club van harte welkom.  
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Lief en Leed 
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Uitnodiging Openingsrit 

 

Gelukkig zijn de omstandigheden eindelijk weer zo dat we voor het 

eerst in 3 jaar een seizoen openingsrit kunnen rijden in april. 

 

Wij nodigen jullie dan ook met veel genoegen uit voor de 1e Heinkelrit 

van 2022 op: 

 

3 april a.s. vanuit De Kwakel. 

 

We starten weer eens een keer vanuit:  

  
 

Vanaf 11 uur heeft Ria de koffie voor ons klaarstaan en na het 

iedereen begroeten, de koffie en het inschrijven gaan we dan om 12 

uur starten voor hopelijk een mooi rondje in de omgeving.  

 

Tussen 4 en 5 uur hopen we dan weer terug te zijn voor nog 

een koffie of een drankje . 

 

Nogmaals het adres: KERKLAAN 16 1424 BK ( in het centrum van   

De Kwakel, vlakbij de enige kerktoren aldaar). 

 

Als u zorgt voor een volle tank, harde bandjes en een passende helm, 

zorgen wij voor goed weer. (geen garantie) 

 

Graag tot 3 april!       Team JaRuPi    tel: 06-29087527 
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Ingezonden vragen en mededelingen 

 

Beste Heinkelaars, 

 

Nu de Heinkels weer uit hun winterslaap ontwaken, zien we elkaar in april 

weer terug bij de ritten van 2022. Ik heb een paar belangrijke vragen en 

mededelingen: 

 

Ook in 2022 hoop ik weer ’n zaterdagrit te organiseren vanuit de inmiddels 

welbekende locatie in het mooie “De Hoef”. Dit is voor de 10e en …….. tevens 

de laatste keer! De reden mijn leeftijd en de totaal mislukte operatie aan 

mijn rechterheup drie jaar geleden. Sommige personen denken misschien 

hèhè eindelijk. Anderen denken misschien jammer! Misschien is er iemand 

die het stokje wil overnemen? 

 

Nu iets heel anders! Waarom rijden we niet allemaal met de verlichting aan? 

Tijdens de ritten in 2021 in Beilen kwamen we uit de volle zon soms in een 

nogal donker stuk bos terecht. De voor jou rijdende scooter is dan niet of 

slecht te zien. Als je materiaal zoals dynamo en lampen in orde zijn is dit 

geen enkel probleem om dan met de verlichting aan te rijden. Het is wel een 

stuk veiliger om gezien te worden! 

 

Dan het volgende. Waarom moeten sommigen van de rijders aan onze ritten 

totaal onnodig anderen inhalen? Wat maakt het nou uit of je voor of achter 

Piet, Ton, Sonja, Jaap of Marie rijdt? Of dat de Heinkel voor je wit groen, 

blauw of rood is? Het inhalen heeft toch geen enkele zin. Dat Evert zijn Sonja 

in het oog wil houden net als andere echtparen en dat Ton met onze 

cameraman zo nu en dan ’n ander beeld wil laten zien, is logisch. Verder zien 

veel deelnemers dit als zinloos en hinderlijk. 

 

P.s Als je dan zo nodig vooraan wil rijden, organiseer dan zelf een leuke rit. 

Er zijn nog genoeg zaterdagen beschikbaar, je rijdt de hele middag vooraan! 

 

Groeten, 

Arie Verdonk 
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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. 

 
(nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: Wegens einde van project te koop; Heinkel 103-

A2 uit 1964 in goede conditie en meteen rijklaar! Twee jaar geleden gerestaureerd 

door Heinkel Service Nederland. Door mijzelf verder opgeknapt en voorzien van 

nieuwe onderdelen (waaronder nieuwe banden). Voor verdere info of foto’s graag 

mail of bellen! Regio Hilversum.  

Vraagprijs € 3.500,—.  

Ron van der Heijde Mobiel: 06-53767670 of mail rcjvanderheijde@gmail.com  

 

 
 

(nieuw) TE KOOP AANGEBODEN: swing arm voorvork, netjes echter werking 
onbekend, foto op aanvraag. Prijs 150.-  

Ferdy van Haperen fapa@live.nl  

 

GEZOCHT: Joan Leunge is op zoek naar een Heinkel Perle. Het liefst een blauwe, 

het is geen probleem wanneer opa er even aan moet sleutelen. 

Tel: 06 30355524 Mail: joanl192007@gmail.com 

mailto:rcjvanderheijde@gmail.com
mailto:fapa@live.nl
mailto:joanl192007@gmail.com
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BELANGRIJK - IMPORTANT - BELANGRIJK - IMPORTANT 

 

Uitnodiging Heinkel-rit Ardennen 1 mei 2022 

 

Hallo Heinkelvrienden en -vriendinnen, 

 

Hierbij nodigen we jullie officieel uit om deel te nemen aan de 

Heinkel-rit die op zondag 1 mei zal gereden worden vanuit het 

Belgische La Roche en Ardenne. 

 

Neem het Heinkeltje No 9/2021, No 11/ 2021 en No 2/ 2022 nog eens 

ter hand om de eerdere informatie terug te vinden over deze Heinkel-

rit, in dit Heinkeltje gaan we dieper in op de praktische zaken en 

reservatie camping - tips voor route vanaf Nederland en tips voor 

alternatieve overnachtingen. 

 

De laatste weken worden we dagelijks geconfronteerd met 

prijsstijgingen alom, zowel aan de pomp en bij de dagelijkse 

boodschappen, vandaar dat ik ook nog wat informatie toegevoegd 

heb, over de prijzen die je mag verwachten in en rond de camping. 

België is in het algemeen goedkoper dan Nederland voor wat betreft 

eten, drinken en brandstof en dat geldt zeker voor de Ardennen!  

 

Om de zaken goed voor te bereiden, zijn Jan en Gonnie Piels 

nogmaals naar Cuijk gekomen voor overleg. Jan ging eerst richting 

Theo Arts met een prachtig boeket tulpen om hem beterschap te 

wensen na zijn operatie. Theo heeft een nieuwe hartklep en een pace-

maker gekregen. Theo herstelt goed, zijn hart klopt, volgens eigen 

zeggen,  weer als een goed gesmeerd Heinkel-motortje en hij heeft 

de Ardennen-rit met een dikke stift in zijn agenda gezet!  

Met Gonnie als “Expert Navigation”, hebben we, uiterst geduldig, de 

hele zaterdag- en zondagroute nogmaals digitaal langsgereden (Leve 
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Google-Maps!!) - en dikke proficiat aan Gonnie die erin slaagt om de 

route straat voor straat op een heldere manier te noteren in de 

routebeschrijving, ondanks het feit dat veel kleine dorpen waar we 

langskomen geen “echte” straatnamen hebben.  

We willen niets aan het toeval overlaten, dus gaan Gonnie, Jan, Ad en 

ik op woensdag 27 april al richting de camping La Roche en Ardenne 

1 en nemen we donderdag en vrijdag de tijd om de route effectief 

nog eens te rijden.  

 

Start en eindpunt zaterdag- en zondagrit is Camping La Roche-

en-Ardenne 1, bovendien onze aanbeveling voor overnachting: 

 

Adres: Route de Houffalize 18, 6980 La-Roche-en-Ardenne. 

www.campingsfloreal.be  - voor kosten: Zie Heinkeltje nr. 2 / 2022 

 

Verschillende Heinkelaars  hebben al naar deze camping gebeld om 

een staanplaats te reserveren met de melding dat zij lid waren van 

Heinkelklub “de Kwakel”.  

Ze kregen niet altijd telefonisch contact of er werd geadviseerd zich 

bij de Heinkelklub zelf te melden. Dat ging dus niet helemaal goed, 

vandaar dat we jullie graag een nieuwe instructie geven i.v.m. 

reserveren, waarbij jullie NIET meer naar de camping dienen te bellen. 

 

Reserveren Camping La-Roche-en-Ardenne uitsluitend via rit-

uitzetters:  

 

We vragen jullie de reservering bij “ons” (Jan & Gonnie, of Ad en Ann) 

te doen en NIET meer te reserveren bij deze camping zelf. Onze 

contactgegevens vinden jullie achteraan dit bericht.  

In ieder geval hebben wij al meer dan 20 staanplaatsen voorzien voor 

de Heinkelklub. Als wij onverhoopt enorm veel reserveringen 

binnenkrijgen, kunnen wij het aantal plaatsen makkelijk verhogen.  

http://www.campingsfloreal.be/
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Deze camping biedt ook veel ruimte bij de ingang om de aanhangers 

veilig te kunnen stallen - ook voor diegenen die NIET op de camping 

verblijven, vandaar dat we beide ritten kunnen starten en eindigen op 

de camping.   

 

Op de camping zelf is er nog 1 Coco-Sweettent ter beschikking à € 

180/ 3 nachten voor 2 personen (incl. schoonmaakkosten) - zie 

website voor info en foto’s.  

Wie hiervoor interesse heeft, graag snel contact opnemen met de rit-

uitzetters, ten laatste op 10 april ivm vervallen van optie op Coco 

Sweet Tent. 

 

Tips voor andere accomodaties: Zelf te regelen - NIET via de rit-

uitzetters 

 

Wie (samen met vrienden Heinkelaars) een andere 

huuraccommodatie zoekt in La Roche-en-Ardenne kan ook bij 

volgende accomodaties terecht:   

 

Campings: 

 

www.campinglohan.be met staanplaatsen en verschillende 

huurmogelijkheden op 2 km van camping Floreal.  

www.campingbenelux.be met huuraccommodaties allerhande, op 4 

km van camping Floreal. 

 

Via booking.com:  

 

Je kan verschillende overnachtingen boeken (B&B, kleine hotels) via 

www.booking.com aan democratische prijzen: Vanaf € 108 voor 2 

nachten / kamer van 2 personen) 

http://www.campinglohan.be/
http://www.campingbenelux.be/
http://booking.com/
http://booking.com/
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Hotel Floreal is 

een iets duurder 

maar charmant 

hotel in centrum La 

Roche - Avenue de 

Villez, 6 - La 

Roche-en-

Ardenne. Zie foto:  

 

1- of 2-, 4 of 6-

persoonskamer 

beschikbaar - met of zonder ontbijt. Ga hiervoor naar 

https://www.florealgroup.be/nl/search-destinations?locations=64 

Informatiefolders voor de deelnemers: Toeristische informatie 

 

Eenmaal ingeschreven bij de rituitzetters, ontvangen jullie een 

informatietas met, in het Nederlands, toeristische informatie over de 

streek en bezienswaardigheden. Die tas ontvangen jullie ofwel tijdens 

de Heinkelrit van april uit handen van Jan en Gonnie, ofwel ontvangen 

jullie die in de Ardennen zelf.  

 

Route naar de Ardennen. 

 

Google-maps beveelt aan,  als route van De Kwakel tot La Roche, 

om via Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht en Luik te rijden: 

totaal 307 km.  

De alternatieve route via Antwerpen, Brussel raad ik af, meestal is er 

een enorme drukte rond Antwerpen en Brussel, en de route is ook 

langer. 

 

https://www.florealgroup.be/nl/search-destinations?locations=64
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Voor de meesten loopt de route dus via Maastricht en Luik (Liège in 

het Frans) en meestal geeft de navigatie aan dat je dwars door het 

centrum van Luik / Liège rijdt, dit kan stress met zich meebrengen…. 

Om de sfeer in de auto of camper op peil te houden stel ik voor dat 

je niet door het centrum rijdt, maar voor Luik bij knooppunt Cheratte 

de borden E25 volgt richting Namur / Luxembourg - zie onderstaand 

kaartje met aanbevolen route en routebeschrijving vanaf de 

Nederlands-Belgische grens. Vanaf Maastricht is het 114 km tot 

aan La-Roche-en-Ardenne 
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Tips van de rituitzetters: 

  

Tip van Allégonde, expert de Navigation:  

 

Benzine en Diesel zijn +/-  20% goedkoper in België in vergelijking 

met de Nederlandse prijzen, maak daar gebruik van! Bij binnenkomst 

van het plaatsje La Roche zelf is er 1 pompstation, Rue de Cielle, 27, 

La Roche-en-Ardenne - gesloten op zondag  

 

Tip van Jean, Expert Culinaire: Eten à € 12,50, Belgische porties!  

Op de Camping is er een brasserie / restaurant met een frituur voor 

snacks en ook een taverne met gerechten aan de faire prijs van € 12,50 

- Belgische porties! Bijv. gehaktballetjes met tomatensaus,   

rundercarbonnades met bier, Vol-au-vent ( = Kip in Ragoutsaus), 

Halve Kip met appelcompote of Spaghetti Bolognaise. 

 

Tip van Théodore, Expert Technique Op de zaterdag- en zondagrit 

rijden we uitsluitend over asfaltwegen, wel met een paar steile 

hellingen en een paar kilometers “vals plat”: zorg dus dat de 

koppeling goed in orde is, zodat jullie goed kunnen terugschakelen 

(naar de 1)  - maak de bougies goed schoon en neem een reserve 

bougie mee. 

 

Tip van Jean, Capitaine de Route:  

De zaterdag- en zondagrit starten - als altijd - STIPT om 12 uur - 

Wees op tijd! 

 

Op zondag kunnen jullie tussen 11 en 12 uur 1 muntje inwisselen 

voor een kopje koffie of thee MET een chocoladekoek, dan heb je 

alvast iets mee om de eerste honger onderweg te stillen. (Gratis 

Chocoladekoek uitsluitend voor wie tevoren inschrijft bij rituitzetters 

- zie onder) 
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Wat verwachten we van jullie, de deelnemers? 

 

1. Tevoren inschrijven bij de rituitzetters Jan & Gonnie of Ad & Ann: 

Graag melden bij de rituitzetters - Jan en Gonnie / Ad en Ann via 

mail of telefoon, of tijdens de rit van April 2022.  

gonnie98@gmail.com of adenann@me.com 

 

2. Reserveren van staanplaats (of Coco-Sweet Tent) op Camping 

Floreal 1  uitsluitend via rituitzetters 

 

3. “Wij reizen om te leren”:  Wij hopen dat jullie alles wat nieuw, 

ongewoon, ongebruikelijk of anders is dan “thuis” , als positief zullen 

zien, een leuke manier om nieuwe ervaringen op te doen. 

 

We duimen voor droog weer,  

 

de Ardennen-rit-uitzetters,     

Jean, Allégonde, Théodore, Adrien en Ann 

  

mailto:gonnie98@gmail.com
mailto:adenann@me.com
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Algemene Ledenvergadering 2022 

 

Dit jaar was de Algemene Ledenvergadering weer op de normale 

datum, de 2e zaterdag van februari. Met de vorige ALV in augustus, 

voelde het vreemd kort geleden. 

Een belangrijk punt van deze ALV was de discussie over onze 

Heinkelserie. De serie staat nu tentoongesteld in het Nederlands 

Transport Museum in Nieuw- Vennep, in ruil voor een symbolisch 

bedrag per jaar en de verplichting om iedere maand 1 zondag 

vrijwilligers te leveren voor kassa / suppoost. Dit is best een zware 

belasting voor de klub en 

met name voor het 

bestuur, aangezien alle 

bestuursleden ook 

vrijwilligers zijn. We zijn er 

nog niet uit wat te doen 

met de serie.  

 

De bestuursverkiezing: Simon is aftredend en niet herkiesbaar. We 

bedanken hem voor zijn inzet. Hans van der Zwaan meldt zich aan als 

nieuw bestuurslid.  

Alle financiële stukken worden zonder commentaar goedgekeurd, 

met een compliment voor de penningmeester.  

Ook het rittenschema is dit jaar weer gevuld, Kees doet goed werk! 
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Het Huishoudelijk Reglement is aangepast, de nieuwe versie was te 

lezen in het Treffenboekje. Deze wordt zonder tegenspraak 

goedgekeurd. 

Een jaarlijks terugkerend punt is het Beleidsplan. Deze wordt 

besproken en er wordt een kleine aanpassing gemaakt, het 

organogram blijkt niet meer helemaal te kloppen.  

Dit jaar nemen we afscheid van de trouwe VNPP na 40 jaar trouwe 

dienst, in verband met het overgaan naar een andere drukkerij en 

manier van boekje aanbieden. Er zijn bloemen en een presentje voor 

allen VNPP’ers. Degenen die niet aanwezig zijn, krijgen het thuis 

bezorgd.  

Verder komen de onderdelenvoorziening en de redactie ter sprake, er 

is op beide vlakken niet veel nieuws. 

Het Internationale Scootertreffen zal met Pinksteren plaatsvinden op 

het evenemententerrein bij K.D.O. Helaas is het inschrijfgeld hoger 

dan het vorige treffen wat 6 jaar geleden was. Dit heeft verschillende 

oorzaken, o.a. de prijs die aan K.D.O. betaald moet worden.  

Op het gebied van verzekeringen is er ook  wat veranderd, Simon 

heeft alle verzekeringen goed onder de loep genomen en we hebben 

een aantal opgezegd, wat een besparing van € 750,- er jaar oplevert. 

Het was een vlotte en prettige vergadering. Het volledige verslag zal 

in het treffenboekje van volgend jaar te vinden zijn.  

 

Met Heinkelgroet, 

Carole 

Secretaris 
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Van de Bestuurstafel 

 

Zoals iedere maand werd er in februari ook vergaderd, deze keer was 

aspirant-bestuurslid Hans van de Zwaan ook van de partij.  

 

Wat werd er zoal besproken: 

- De mei-rit. Alles is rond, dus we hoeven ons hier geen zorgen 

over te maken 

- De rituitzetterstrofee. Ton is druk bezig om weer een origineel 

ontwerp te maken 

- De scooter die we geschonken hebben gekregen van Rob 

Meulenberg is verkocht ten bate van de klubkas. Deze wordt 

op korte termijn naar Thailand verscheept.  

- Heinkeltjes: in maart is het laatste Heinkeltje oude stijl, vanaf 

april worden de boekjes door Editoo gedrukt en verstuurd. 

- Treffen voortgang: de inschrijvingen druppelen binnen, maar 

er is nog veel plek 

- 40 jaar Heinkelklub “de Kwakel” . Wendy is bezig met een leuke 

attentie. Gedurende het hele jaar zal er bij diverse 

gelegenheden aandacht aan besteed worden.  

 

 

Carole 

Secretaris 
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Een “ouderwetse ALV” 

Na een lange pauze van twee jaren zijn we met de klub terug in Het 
Dorpshuis voor een belangrijke jaarlijkse vergadering. De leden komen 
binnen, stuk voor stuk, als het bestuur klaar zit om te starten. Al met al blijft 
het een klein koppel. Het is één van de laatste dagen dat men bij het 
binnenkomen en voor verplaatsingen een mondkapje op moet hebben. Ria 
snelt met een dienblad naar de mensen toe om hen te voorzien van koffie 
of thee. We beginnen een half uur eerder dan voorgaande jaren, om op tijd 
terug naar huis te kunnen. Om iets over half twee opent Ton de 
vergadering, als het bestuur het idee heeft dat iedereen die vanmiddag wil 
komen, een plek in de zaal heeft gevonden. De punten op de agenda 
worden opgevolgd. Er is een indrukwekkende stilte tijdens de minuut 
herdenking van de zeven ontvallen personen die gerelateerd zijn aan onze 
klub. Zeven mensen die in een jaar tijd zijn overleden, kan me niet 
herinneren dat het er ooit zoveel waren. Leeftijd zegt niet eens alles. Laten 
we hen in blijvende herinnering nemen. 
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Simon v.d. Heden treedt af na twee termijnen, vier bestuursleden blijven 
dus over. Zou mooi zijn als we weer met zijn vijven konden zijn om stabiel 
de klub te besturen. Hans v.d. Zwaan meldt zich spontaan aan, om de 
ontstane leegte op te vullen. Bedankt, Hans! En Simon bedankt voor  jouw 
ondersteuning in de achterliggende jaren.  

Een paar mensen van de VNPP worden benoemd tot lid van verdienste, net 
als een man die meer dan tien jaar een servicestation heeft gerund. Jammer 
genoeg zijn ze niet aanwezig, zodat op een later tijdstip een aandenken 
overhandigd zal worden.    Financieel is er niets aan de hand. Opvallend 
weinig vragen uit de zaal over geld-gerelateerde zaken. Wendy had haar 
financiële stukken natuurlijk keurig op orde en alles was verklaarbaar. 
Contributieverhoging mag uitgesteld worden.  

Het Internationale Scooter Treffen komt eraan, inschrijven mag! Lambert 
houdt een betoog over de voortgang van zaken. Na zes jaar wachten, 
eindelijk een Treffen. Wie wil daar nou niet bij zijn? 
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Een ander dingetje: gaan we de Scooterserie gedag zeggen? Met een 
handje vrijwilligers wordt de serie in stand gehouden omdat deze in het 
Nationaal  Transport Museum staat. Nu wordt dat groepje steeds kleiner en 
komt grotendeels op de bestuursleden neer. Op zich niet erg, maar de vraag 
rijst: ‘hoe lang willen we dit blijven volhouden? ‘. De serie draagt weinig bij 
aan bekijks voor de leden. Het is op het ogenblik redelijk wat geld waard en 
mag zeker geen blok aan het been worden. Hoe denkt u daarover? Laat dit 
aan het bestuur weten. In elk geval komt van Marcel Langerak uit Assen een 
positieve wending, hij wil zich inzetten als vrijwilliger voor het NTM en 
tevens de klub promoten op een Motorbeurs in 2023. Een paar mensen 
vallen hem bij.  

De rittenagenda voor dit jaar is volledig gevuld, al is dit bijna compleet 
onder voorbehoud. Niemand weet exact hoe het met de corona gaat lopen 
en wanneer de regering eventueel regels opstelt die onze toerhobby 
kunnen gaan belemmeren. Daarom zijn er rituitzetters die wel willen 
uitzetten, maar voorzichtigheidshalve hun gegevens tot het laatste 
moment bewaren. Dit is in een voorlopig onzekere tijd volkomen 
begrijpelijk.    Mensen die in aanmerking komen voor een rittentrofee, 
hebben ter plekke de jaarhanger 2021 overhandigd gekregen. Twee liggen 
er nog bij mij en worden op een rit aan de juiste personen gegeven.  

 

Groeten van Kees Colijn 
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Oproep voor het treffen 

 

Zoals jullie allemaal weten, zal er dit jaar weer een Internationaal 

Scootertreffen plaatsvinden. 

 

Voor zo’n treffen zijn er, behalve een bestuur, ook een hoop 

vrijwilligers nodig. 

 

Tijdens de ALV hebben Jaap en Arie zich al spontaan gemeld voor 

hand- en spandiensten, daar zijn we heel blij mee! 

 

We zoeken met name nog EHBO’ers. We hebben een aantal BHV’ers 

en bij KDO zijn EHBO’ers aanwezig, maar we zouden het prettig 

vinden als we nog een paar op het terrein, bij het treffen zelf, hebben.  

 

Aanmelden kan bij Carole (06-28488061) of bij 

Richard (06-51691932) 

 

Uiteraard zijn alle hand- en spandiensten 

welkom!! 

 

 

Namens het Treffenbestuur, 

Carole 
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APRIL   KROKUSSEN  TREKVOGELS 

BLOEIEN  LAMMETJES  TULPEN 

BLOESEM  LENTEBLOEM  VOGELS 

GROEIEN  LENTEBRIES  VOORJAAR 

HYACINT  MEI   VRUCHTBAAR 

JAARGETIJDE  NARCISSEN  ZONNING 

JONGEN  NATUUR 

KALFJES  NESTJES 

KNOPPEN  SEIZOEN 

 

Sluitingsdatum kopij is 30 maart 2022 

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Seipgensstraat 50, 6164 HR Geleen 
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