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Voorwoord 
 
37e jaargang juni nr.405 
 
Inmiddels hebben we onze jubileumrit ook alweer achter de rug! Met een 

schitterend zonnetje, 25 graden en een opkomst van 42 voertuigen mogen 

we dit rustig geslaagd noemen! Als dit Heinkeltje verschijnt, is ook het 

Limburg weekend van Léon achter de rug. Als ik in de wandelgangen zo 

luister, zal de opkomst daarvan ook niet te wensen overlaten. Ikzelf ga de 

andere kant op. Ik ga “de Kwakel” tijdens het Jahrestreffen in Duitsland 

vertegenwoordigen. 

En dan staat in juli alweer de Zundert-rit op stapel. Start- en eindpunt is het 

scootermuseum alwaar onze scooterserie te bewonderen is. Ook hier 

wordt traditiegetrouw een weekendje kamperen van gemaakt. Ook hier 

hopen we op een goed opkomst. 

Als alle toekomstige ritten het weer van de afgelopen ritten hebben, mogen 

we niet klagen. Laten we hier dan met z’n allen maar een paar kaarsjes voor 

branden, dan moet dat vast wel goed komen! 

 

Tot ziens op de volgende rit! 

 

Lieve Heinkelgroetjes, 

Carole 
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Evenementenkalender 2017 
 

 
30 juni – 2 juli : 4e Heinkelrit / Clubactiviteit in Zundert 

(Ton Hoogeboom) 
 
6  augustus :   5e Heinkelrit in Drenthe 

(Rob & Aly Veldkamp) 
 
26 augustus : Zaterdagrit De Hoef (Arie Verdonk) 
 
3 september :       6e Heinkelrit in Limburg  

(Roel Rievers & Lucas Slomp) 
 
16 september : Herdenkingsrit Adriaan van Breda in Brabant 

(Tonny & Andrea) Zaterdagrit 
 
23 september : Nationaal Veteranentreffen Woerden 

(incl. zaterdagrit vanuit Nieuwveen) 
 
1 oktober :          Afheinkelen in De Kwakel  

(Arie Verdonk & Jaap Overwater) 

 
Het rijden van ritten geschiedt op eigen risico. Heinkelklub “De Kwakel” 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor leed of schade aan personen 
en/of persoonlijke eigendommen. 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum kopij is 5 juli 2017 
redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Molenstraat 12 1718 BL Hoogwoud 

 

mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Lief en Leed 
 
Thomas Floris is op 4 Juni 65 jaar geworden. 
Van Harte gefeliciteerd namens het bestuur en alle leden van   
Heinkelklub "De Kwakel" . 
 
Thomas Floris 
Middenweg 62 
1703 RD Heerhugowaard. 
 
Bep v d Vall heeft een zware val gemaakt en kan voorlopig niet thuis wonen. 

Ze verblijft nu in een  zorgcentrum.    

Stuur een leuke kaart, want daar is Bep heel blij mee. 

Wij wensen Bep een goed herstel toe namens alle leden en bestuur van de 

Heinkelklub "De Kwakel". 

 
B.v.d.Vall 
Zorgcentrum De Wilbert 
afd Mimosa 
Overrijn 7  2223 ER Katwijk. 
 
 

Theo en Nel Coehorst zijn op 7 juli 50 jaar getrouwd. 

Van Harte Gefeliciteerd namens het bestuur en alle leden van de 
Heinkelklub "De Kwakel" en op naar de 55 jaar. 

  
T.Coehorst 
De Reitstraat 14 
5051 SB Goirle  
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Met veel scooter-trammelant, 

kwam dit huwelijk tot stand. 

Theo & Nel Coehorst 
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Uitnodiging Heinkelrit 2 juli te Zundert 
 

Hierbij nodigen wij alle Heinkelaars  uit voor  de Heinkelrit vanuit Zundert. 

Vanaf 11 uur staat de koffie klaar bij het tweewieler museum De Scooter 

van Dina en Cor Van Seters. 

 

Zoals  de meesten onder u wel weten is dit het museum waar de Heinkel 

klub serie staat te pronken en lonken om bekeken te worden. Ook vele 

andere merken scooters en tweewieler artikelen staan hier gestald wat 

zeker het bekijken waard is. 

De Heinkelrit start zoals gewoonlijk om 12.00 uur. Het wordt een mooie rit 

door het Brabantse land en misschien pikken we ook nog een mooi stukje 

België mee. Onderweg wat mooie stopplaatsen bij bezienswaardigheden 

en natuurlijk koffie. 

Na de rit kunnen we zorgen (tegen redelijke vergoeding) voor de innerlijke 

mens zodat u niet met een lege maag naar huis hoeft. 

Wij zien u graag komen op 2 juli a.s.  
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Startpunt Tweewielermuseum de Scooter 

Heischoorstraat 4 4882JA Zundert -076-5975913. 

Ton en Annet  Hoogenboom, Co Bakker , m.m.v. commissie behoud 

scooterserie. 

 

Kamperen in het weekend van 2 Juli te Zundert ? 

Zoals de meesten van u wel weten ligt er achter het scootermuseum een 

pracht van een camping. Waar we tegen een kleine vergoeding een heel 

weekend kunnen verblijven. We mogen hier gebruik maken van alle 

faciliteiten welke de camping en het scootermuseum bieden. Tevens heeft 

de fam. Van Seters wat overnachting  plaatsen welke tegen vergoeding 

gebruikt mogen worden. Voor beschikbaarheid gelieve even te bellen met 

de fam. Van Seters. 076-5975913 

Wij gaan kijken of we voor de zaterdag nog wat leuks kunnen organiseren. 

Een ritje, een bezoekje, bezienswaardigheid ? Ga er maar vanuit dat het 

leuk en gezellig wordt. 

Als u van plan bent te komen kamperen wilt u dit dan mailen  
Naar voorzitter@heinkelklubdekwakel.nl  
Of even bellen 0172-539931.(Ton of Annet Hoogenboom) 
Dan weten we ongeveer hoeveel plaatsen we gaan bezetten. 
Dit is ook voor de organisatie op zaterdag wenselijk. 
 
Het adres van de camping is dus: 

Heischoorstraat 4 4882JA Zundert -076-597591   

 

 

 

mailto:voorzitter@heinkelklubdekwakel.nl
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Jubileumrit 11 juni 2017 
 

Toch een krabbeltje van mijn kant over de jubileumrit die we op 11 juni 

gereden hebben. Dit wordt geen rit-verslag, dat laat ik aan één van de 

andere leden over. 

Allereerst onze hartelijke en welgemeende dank aan Ruud Zijerveld voor de 

basis van deze rit. Hier waren we erg blij mee, want ook wij hebben 

weggetjes leren kennen, die anders voor ons verborgen gebleven zouden 

zijn!! 

Een rit uitzetten is een hoop werk, maar met een goede basis begin je goed. 

Kees en ik hebben een aantal keren de rit gereden, getracht een goede 

koffiestop te vinden en een leuke locatie voor een kletspauze. De beoogde 

koffiestop was helaas niet te boeken, maar daarvoor in de plaats kregen we 

het aanbod van Simon van der Heden om bij “de boerderij” een stop te 

houden. Overlegd met Kees en het werd een volmondig “ja”! Alleen 

moesten we de rit in het begin even iets omleggen, anders waren we wel 

erg vroeg bij de koffiestop! De 

locatie was echt super en alles 

was super geregeld door Simon, 

Nettie, Ton, Annet en de 

Hoogenboom-kids! Iedereen 

kreeg een heerlijk stuk 

zelfgebakken appeltaart en 

Annet had als verrassing nog 

een hele mooie Heinkeltaart 

gemaakt! Echt superleuk! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqOaV36PTAhWBJ8AKHU9UDlUQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/explore/40-jaar-927521191252/&psig=AFQjCNEFXT6_duu960rzqtl_T8ZOCiE5FA&ust=1492252302773972
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De locatie van de oorspronkelijke koffiestop werd nu locatie voor een 

kletspauze. Het was even zoeken naar een plekkie, want het was echt 

superdruk! Dat hadden we niet voorzien…. Maar ook dit mocht de pret niet 

drukken! 

De rit werd vervolgd en voor zover ik weet hadden we 71 deelnemers en 42 

voertuigen. Een mooie rit met een klub mooie mensen.  Onderweg alleen 

maar positiviteit en dat is waar je het voor doet. 

Dus mijn laatste bedankje is aan jullie: leden van onze klub. Bedankt voor 

alle gezelligheid tijdens onze rit! Het was super en zonder jullie hadden we 

het niet gekund! 

Lieve Heinkelgroetjes, 

Carole 
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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) TE KOOP AANGEBODEN : Pav aanhanger (Tsjechisch) voor achter 
de Heinkel. (incl. bevestiging). €500,-  
Lucas Slomp Tel. 046-4740121  

 

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:fapa@live.nl
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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 Continental 400x10 €40/st en Heidenau 
(ook tubeless) 110*90*10 €45/stuk. Koolborstels Bosch/SIBA €15 en €18. 
Elektronische ontsteking (dus geen condensator meer!) van AccuSpark UK 
€59. Stuurinrichting Kabine €150. Achteruit tandwielenset €200 
Gerard Vingerhoed 0640100228 heinkel@planet.nl 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
EENMAAL GEPLAATST.  

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

mailto:heinkel@planet.nl
mailto:leon.bemelmans@planet.nl
mailto:redactie@heinkelklubdekwakel.nl
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Nieuwe bezems...................... 
 
Ook op de bestuursvergadering van 16 mei j.l. hebben we stil gestaan bij de 

organisatie van de Heinkel ritten. Ik mag wel zeggen, dat dit niet voor de 

eerste keer was. Graag loop ik even de voorbereiding van een rit met jullie 

door. 

Een Heinkel lid neemt het initiatief om een rit te gaan organiseren en meldt 

zich aan bij Elly. Elly bewaakt het gehele proces aan de hand van een 

inschrijfformulier en ziet toe dat alle stappen  worden genomen.   

De rit uitzetter is intussen bezig met de rit. Deze rit wordt dan minimaal 

twee keer gereden om zeker te zijn dat er de laatste dagen geen 

wegafzettingen of -opbrekingen zijn ontstaan. De rit uitzetter maakt 

afspraken met de uitbater over de datum, koffieprijs en een eventueel 

Heinkel menu achteraf. Deze prijs moet natuurlijk wel binnen het 

clubbudget vallen. De afspraken voor de grote koffie pauze onderweg 

moeten nog even een paar dagen voor de rit herbevestigd worden. (Men 

vergeet zo makkelijk een afspraak, is de ervaring).  De  rit uitzetter moet 

een vooraankondiging naar de redactie sturen, en een uitnodiging voor de 

rit zelf. Hij mag een camping benaderen, dit is geen verplichting, doch 

vrijwillig, evenzo de zaterdagrit vanaf de camping. Ook moet geregeld 

worden wie de clubambulance meeneemt naar de startlocatie, alsmede de 

EHBO tas, vlaggen en spandoeken. Uiteraard dient er een bemanning van 

de bezemwagen te zijn.  Wat denkt u van de routebeschrijving maken en 

vermenigvuldigen, van de koffiebonnetjes die er moeten zijn. Ook moet 

alles contant betaald worden, met alle strubbelingen van dien. 

Dit bovenstaande stukje geeft aan, dat het meeste werk voor een nieuwe 

rit wordt gedaan door de rit uitzetter(-s), maar ook vele andere werken hier 

aan mee. Daarom is het bestuur zo enorm blij, dat er altijd leden zijn die al 

dit werk maar steeds weer met plezier willen doen. Zodoende komen we 

steeds weer op de mooiste plekjes van  Nederland, dank zij onze 

gezamenlijke hobby de Heinkel.  
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HET BESTUUR ONDERSCHAT ZEKER NIET DE TIJD EN ZORGEN DIE EEN RIT 

ORGANISEREN MET ZICH MEEBRENGT!! 

Als leden van Heinkelklub De Kwakel een niet-lid Heinkelaar uitnodigen om 

deze club rit van HKDK mee te rijden is dat natuurlijk altijd goed gevonden 

mits dit niet-lid zich fatsoenlijk gedraagt, netjes rijdt en meewerkt aan ons 

voor-en-door-elkaar-systeem. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Deze 

niet-leden  met een Heinkel maken dus helemaal voor niets gebruik van alle 

voorbereidingen die de rit uitzetter met zijn kompanen heeft gedaan, 

alsmede de service van de club, denk alleen maar aan de bezemwagen en 

alle monitoring vanuit het bestuur. Het bestuur van de Heinkelclub heeft 

besloten dit automatisch mee genieten van onze club inspanningen door 

niet-leden te gaan wijzigen.  

VANAF HEDEN BETAALT ELK NIET-LID VAN HEINKELKLUB DE KWAKEL 10 

EURO PER RIT PER VOERTUIG OM MET ONS MEE TE RIJDEN . 

Wij vinden dit een duidelijk signaal van waardering naar de rit uitzetters en 

alle mensen die bij een rit betrokken zijn, dat het werk wat zij hebben verzet 

specifiek voor de leden van de Heinkelklub De Kwakel is. Voor alle 

duidelijkheid : Deze regel geldt dus ook voor onze begunstigers en 

Heinkeltjes-leden. 

Lid worden van HKDK blijft dus altijd de goedkoopste manier om van alle 

ritten te genieten!!! 

Wij verwachten dat iedereen, die een niet-lid uitnodigt voor  een rit, dit 

niet-lid van deze regel op de hoogte stelt!!!!!! ! 

Heel veel plezier voor de komende ritten, op de mooiste plekjes van 

Nederland, met zorg en liefde uitgezet door leden van HKDK en wenst jullie 

zo’n nieuwe Heinkelbezem! 

 

Simon van der Heden 



 
16 

 

Jubileumperikelen (vanuit Hillegom)  
 

Carole vraagt me op een dag in september/oktober afgelopen jaar: “Kees, 

zullen we samen de jubileumrit voor het 40 jarig bestaan van de klub in juni 

2017 uitzetten? “. Is goed hoor, lang hoefde ik niet na te denken want je 

doet het tenslotte voor de klub. Dus startten wij al spoedig het in de wilde 

weg uitzetten van een rit. Waar gaan we starten? Dat was zo’n beetje de 

eerste vraag. Daar waar genoeg parkeerplek is om 30 à 40 auto’s met 

aanhanger kwijt te kunnen. Oei, dat is al een opgave op zich. Het wilde niet 

echt lukken op het oog wat te vinden, na selecteren van gelegenheden op 

satellietfoto’s. Waar houden we de kletspauze? Nog zo’n vraagstuk. Dan 

maar wat rondrijden en onderweg oriënteren. We vonden al gauw een 

welwillende locatie voor een koffiestop, mooi stekkie, echter de zoveelste 

met krappe parkeergelegenheid. Waarschijnlijk niet eens groot genoeg om 

50 losse scooters te kunnen stallen. Een ambulancechauffeur, waar haal je 

die vandaan? Voor ik het besef, is Nico Out gezwicht voor het verleidelijk 

knipperen van Carole’s ogen. Die vinken we af op de  lijst met voorwaarden 

waar rituitzetters aan moeten voldoen. 

Met het mooie weer aan het eind van het jaar 2016 de rappe Japanse 

scooters gepakt en na wat raadpleging op Google-maps de weg  in de ons 

redelijk  bekende buurt verkend. We vonden mooie stukken in de buurt van 

Leiden, Voorschoten, Katwijk en wat leuke plaatsen langs de Ringvaart. 

Maar hoe rijg je die stukken aaneen, met vermijding van lelijke 

industriewijken en vaak nietszeggende Vinexwijken om te doorkruisen? 

Ruud Zijerveld weet raad. Hij is de man die softwarematig routes uit kan 

stippelen op de computer. Hij zal ons goed van pas komen. 

Plots komt uit onverwachte hoek de oplossing voor een goede startlocatie. 

Na een ziekenbezoek bij Co in Hillegom geeft hij aan dat “Zomerzorg” alles 

kan bieden wat wij nodig hebben. Mooi is het feit, dat de beheerder van 

het begin af aan net zo enthousiast is als wij en al snel spijkers met koppen 

kunnen worden geslagen. Daarna volgen de dingen elkaar op. Het speelt 
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zich af in de donkere maanden. Ruud wordt benaderd: Carole en ik  gaven 

wat stukken weg door, die ons wel bevielen en hij knoopte er een paar 

fraaie verbindingswegen tussen zodat het een voor 90% fraai geheel werd. 

Die laatste 10 %  (verkeerslichten, drempels en wat minder fraai uitzicht) 

ontkom je niet aan. Samen met zijn pittige José, reden ze de generale voor 

een laatste beoordeling. De Garmintaal uit hun route-uitdraai moest 

vervolgens omgezet worden in een ouderwetse opsomming van de 

gebruikte wegen. Na een paar autoritten hadden Carole en ik een lijst 

samengesteld die er op begon te lijken. 

Dan komt een andere factor om de hoek. Op de plaats van de geplande 

koffiestop staan twee prima gelegenheden voor het schenken van warme 

en koude dranken. Dat moet toch lukken? Helaas. Geen van beide instanties 

kon onze klub iets bieden bij navraag. De ene had het blijkbaar druk genoeg 

met hun huidige klantenbestand, ze waren niet bereid iets te doen voor de 

door ons verwachte 80 man met bonnetjes in hun hand. Hun buur, een leuk 

museum, kon relatief goedkoop koffie schenken maar we kwamen niet 

onder de prijs van een entreeticket uit. Dat was een regelrechte 

tegenvaller. 

Vette k…..t, dachten wij. En nu??? Helemaal opnieuw beginnen. Waar dan? 

Maar nee, daar is de reddende engel. Ehh…engelen. De route wordt met 

een toevoeging van 8 km omgezet naar het gewenste resultaat.  

Simon v.d. Heden, met een aantal vrijwilligers, waaronder een deel van de 

familie Staal uit Nieuwveen, breien een super koffiestop in elkaar op een 

fijne aardappellocatie langs de Ringvaart. Diverse gemotoriseerde 

museumstukken zijn te bewonderen, terwijl zelfgebakken (appel)taart in 

drie gradaties wordt uitgedeeld. Voor ons als rituitzetters een grote zorg 

minder, nu dit geregeld is. De vooraf geplande koffiestop wordt in dit geval 

de kletspauze. De boel eens omdraaien, zal een verrassend effect op de 

deelnemers geven.  

Langzaamaan vallen grote en kleine puzzelstukken van de rit in elkaar. Op 

het laatste moment brengt een bezoek bij een fietsenmaker op de route 
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door Voorschoten, een oud klasgenoot van mij,  een kleine wijziging van de 

gekozen wegen met zich mee. De man weet nog een wegomleiding die voor 

ons goed uitpakt richting Stevenshof. Mooi mee genomen, het wordt 

steeds fraaier om te rijden.  

Op mijn Hondascooter worden honderden kilometers gereden, om de 

route in delen uit het hoofd te leren. Elke ritpoging  wordt toch een foutje 

gemaakt. Pfff, gaat het me lukken om als ritmeester te slagen? Carole en ik 

gaan ook een keer samen per Heinkel, om te kijken hoeveel tijd het rijden 

werkelijk kost. Het is dan prachtig warm weer, ruim anderhalve week voor 

de rit. Aaai, dat ook nog! De voorspellingen wijzen op dat moment uit dat 

het regenachtig kan zijn op de elfde juni.              Jammer, daar hebben wij 

geen invloed op. Laat maar komen zoals het is.  

Tot de dag van de Heinkeltour zelf is aangebroken. Zenuwen nemen het 

verstand grotendeels over en daarmee ook de controle over mijn 

darmflora, die in fikse beweging komt. Gaat het me vandaag lukken de rit 

te leiden? Vanaf 10.45 uur nemen mijn billen voor het laatst afscheid van 

de toiletbril en opgepoetst en van een schone broek voorzien verruilen ze 

hun netelige plaats naar het comfortabele zadel van de 103 A0. Bij 

aankomst in Hillegom, mede door het zien van zoveel blije Heinkelaars, valt 

de zware deken af. Vanaf nu begint een ontspannende rit. 

 

Bij deze willen Carole en ik iedereen bedanken, die ons op wat voor manier 

dan ook heeft ondersteund bij het uitzetten van een geslaagde toertocht.  

 

Is getekend Kees Colijn 
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Van de bestuurstafel 

 
• In mei heeft het bestuur uiteraard weer vergaderd, dit keer moesten 

we Ed missen door omstandigheden. De notulen werden daarom 
verzorgd door Carole 

• Een belangrijk punt op de vergadering  was onze Klubidentiteit. Dit 
punt is behandeld in ons beleidsplan, maar heeft zeker nog onze 
aandacht.  

• Er is teruggekeken op hoe de  mei-rit is verlopen 

• En we hebben vooruitgekeken naar de juni-rit, onze jubileumrit 

• Ook hebben we het over de website gehad, die binnenkort “live” 
gaat, hopelijk is dit al gebeurd als u dit Heinkeltje in handen heeft 

• Het was weer een nuttige vergadering, die, zoals gewoonlijk, in 
goede harmonie is verlopen 
 

Carole Teuwisse 
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Herdenkingsrit Adriaan van Breda 
 

Vooraankondiging Herdenkingsrit Adriaan van Breda 16 september 2017 

Op zaterdag 16 september 2017 zal er een herdenkingsrit gereden worden 

ter nagedachtenis aan Adriaan van Breda. 

Wij willen graag weten hoeveel Heinkelaars er aanwezig willen zijn, 

aangezien de rit vanuit huis zal starten. 

Dus bent u van plan om deze rit mee te rijden, geef dan via 

andrea.van.breda@hotmail.com door met hoeveel personen u wilt 

deelnemen. 

Dan zorgen wij dat de koffie en thee klaar staan! 

De rituitzetters: 

Tonny & Andrea van Breda 

 

mailto:andrea.van.breda@hotmail.com
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Vooraankondiging augustusrit 
 
Beste Heinkelvrienden, wij willen jullie alvast laten weten dat er op zondag 
6 augustus een tocht door ons mooie Drenthe wordt gehouden. Zet hem 
maar in de agenda want het is heerlijk toeren in deze provincie. De start is 
in Ruinerwold bij "de Klok" waar na  afloop een hapje kan worden gegeten. 

Voor de kampeerders: we gaan deze keer naar 

 S.V.R. camping De Kalverhoek,  

Haakswold 31  

Ruinerwold. 

 

Daar is ook de mogelijkheid van B&B en het 
huren van een caravan Zie ook hun 
website. www.campingdekalverhoek.nl 

 

Bij reserveren graag vermelden dat je van de 
Heinkelclub bent. We staan 

 dan bij elkaar op een veld .Heel graag tot dan. 

 

Met vriendelijke Heinkelgroeten Rob en Aly Veldkamp. 

 

 

 

 

 

http://www.campingdekalverhoek.nl/


 
22 

 

Van de redactie 

 
We zitten alweer op de helft van het Heinkelseizoen bedenk ik me plots. De 
helft van de zondagritten is inmiddels gereden en dit maakt Heinkeltje 
nummer 6. Wat gaat zo’n jubileumjaar dan ongemerkt rap voorbij. 
Vooruitkijkend staan er gelukkig, met dank aan een heleboel leden, nog een 
heleboel mooie ritten en activiteiten op de rol. 
 
Met geluk bij een ongeluk is de Heinkel weer in orde gemaakt. Onderweg 
naar mijn werk, begon hij te hoesten en te proesten en was het sprookje al 
gauw uit… Heel technisch ben ik niet aangelegd, maar ik begreep iets met 
de vlotter in de carburateur die losgeraakt was. Sorry wanneer ik het niet 

juist onthouden heb Leon 😉 Dat gaat dus gelukkig niet gebeuren met de 
Oldtimertoertocht vanuit Berg en Terblijt. Die zal gereden zijn tegen de tijd 
dat dit Heinkeltje op de mat valt. 
 
Tenslotte druk bezig met het onderhandelen over de start- & 
stopmogelijkheid voor de rit van september. De bedoeling is een mooie 
route te rijden in midden Limburg. Langs de aspergevelden, kapelletjes, 
Maasplassen en zelfs een enkele molen die we nog rijk zijn. Ook dat belooft 
wat hopelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roel Rievers 
 
 
 

 
 
 

 
Sluitingsdatum kopij is 5 juli 2017 

redactie@heinkelklubdekwakel.nl / Molenstraat 12 1718 BL Hoogwoud 
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