Clubblad van de Padd’nrieders

Motor Toer Club voor Wapenveld & omstreken

MAKELAARS IN ASSURANTIËN
PENSIOENCONSULTANTS
FINANCIEEL PLANNERS
HYPOTHEEKADVISEURS

ONBEZORGD LEVEN
ADVISEURS IN FINANCIELE ZEKERHEID

ALLEEN VOOR U

Zet de eerste stap naar financiële zekerheid,
bel 0578-699799 of mail info@veldhuisadvies.nl
www.veldhuisadvies.nl
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• Standaard automatische
airconditioning

• Standaard stoelbekleding
zwart/grijs

• Standaard met leder
bekleed stuurwiel

• Standaard aluminium
effecten op de
audio-installatie

• Standaard
dakspoiler in
carrosseriekleur
• Standaard
metaalkleur

• Standaard
radio/CD-/MP3-speler

• Standaard
mistlampen voor

• Standaard
acht airbags

• Standaard
lichtmetalen velgen

• Standaard
sportstoelen voorin

• Standaard
uitlaatsierstuk

Nieuw
De Swift Bandit
Brandstofverbruik 2004/3/EC (benzine): 4,7 - 6,8 l/100 km, 14,7 - 21,3 km/l, CO2-uitstoot: 124 - 171 g/km.

Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actieuitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of

dus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete
uitrusting en zijn uiterst scherpe prijs. Kom nu bij ons langs

vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd en strijk uw beloning op.

De Suzuki Swift 1.3 Bandit. Tijdelijk voor € 14.919,In 5-deurs uitvoering tijdelijk voor € 15.412,-

Automobielbedrijf Eilander
Mussenkampseweg 8, 8181 PK Heerde, Tel. (0578) 692 705

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor aﬂevering importeur. Geadviseerde verkoopprijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten.
Leaseprijs vanaf € 314,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, benzine
48 mnd, 20.000 km/p.j., 75% no-claim en excl. accessoires, brandstof e.d. Wijzigingen
voorbehouden.

Lidmaatschap per jaar
Leden € 25,Sub-leden € 15,Inschrijfgeld € 7,50.
Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet leden: € 5,00
(incl. één consumptie)
Secretariaat:
Bernd Bode,
Klaverkamp 9,
8051 SZ Hattem
Tel: 06-52644420
e-mail:
berndbode@hotmail.com
Tourcommissie algemeen
Frits en Johannet van der Tuin,
Guido Reinink (secretaris),
Geert Willem Israel,
Wim Grafhorst,
(Dik van Ommen)

Tourcommissie buitenland:
Hans Kragt
Wim Grafhorst
Organisatie
gehandicaptenritten
Carla en Roelf de Boer
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
Commissie Speciale
Activiteiten:
Ineke ter Maten( voorzitter),
Lia Vorstelman
Heleen Dijkslag
Willie de Graaf
Fred Gerson

Ons clublid Gerard Nijhof heeft met inzet van eigen tijd en geld op
de Filippijnen meegeholpen met het bouwen van huizen voor
mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Op vrijdag 8 november 2013
trof supertyfoon Haiyan de Filippijnen. Van het ene op het andere
moment werden 600.000 mensen dakloos en velen overleefden
deze ramp niet. Dit is wereldnieuws, maar ebt heel snel weer weg
omdat het toch heel ver van je verwijderd is. En toch zijn er
mensen als Gerard (en familie) en vele anderen, die zich inzetten
om dergelijke mensen weer een dak boven het hoofd te geven.
Super goed dat er mensen zijn die dit willen en kunnen en voor mij
als kampioen functioneren. Kijk hiervoor op:
www.buildwithme.org/nl/projecten/filippijnen
Bouw mee aan een betere toekomst zonder dat er geld aan de
strijkstok blijft hangen van dikke organisaties.
Ons clublid Alfred Brouwer
doet al een paar jaar mee aan
de "Alpe d'HuZes". Om voor
hem moverende redenen doet
hij dit en met groot succes. Met
zijn sportieve manier van
leven, ondergaat hij deze
slopende berg keer op keer en
loopt zo veel geld bijeen om uiteindelijk, samen met vele anderen,
kanker de wereld uit te helpen. Voorbeelden van mensen –
vergeef mij wanneer ik mensen niet heb genoemd domweg omdat
ik dit niet weet – die in mijn beleving echte kampioenen zijn.
Wat heeft dit nu met motorrijden te maken? Helemaal niets. Maar
deze mensen maken wel deel uit van onze club en wij kunnen hen
helpen om hun uiteindelijke doel te bereiken. Op die manier
worden we allemaal kampioenen!!!
En op die manier maken we allemaal deel uit van een winning
team… toch?
Veel leesplezier met dit
"Bijpratertje"
Groetjes,
Tonny ter Maten
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Padd'nrieder Buitenlandkrant
Editie Bebra

Uitgave van: Toercommissie Buitenland
juli 2014
Wim Grafhorst & Hans Kragt
E-mail: hans.kragt@xs4all.nl
________________________________________________________________
Naar Bebra, naar bekend terrein!
Betalingsherinnering
Ja, nu komen we met een Buitenlandkrant om
de deelnemers van de Buitenlandtoer bij te
praten over de bestemming, en… nu hebben we
eigenlijk weinig nieuws te melden. Dat krijg je
als je naar een hotel gaat, waar we al eerder
zijn geweest, namelijk in 2012. Er moeten
echter toch nog wel wat dingen gezegd worden,
dus gooi deze Buitenlandkrant niet gelijk weg.

De volledige reissom dient voor 1 juli 2014
overgemaakt te zijn naar rekeningnummer
NL18RABO0396543588 t.n.v. De Padd'nrieders
te Wapenveld.
Het gaat dan om het restantbedrag van € 100
per persoon. Daarmee moet dan € 185 p.p. voor
een tweepersoonskamer en € 225 voor een
eenpersoonskamer voldaan zijn.

In 2012 hebben we kunnen genieten van de
mooie omgeving, een prima hotel (met sauna,
zwembad en bubbelbad) en – niet in de laatste
plaats – van het lekkere eten. We zien het
"Schwein am Spiess" ofwel het varken aan het
spit nog ronddraaien boven het houtskoolvuur
toen we na een mooie dagtocht het hotelterrein
kwamen oprijden. Dat gaan we dit jaar zeker
herhalen. En, wees niet bang dat het vet tot aan
de ellebogen en tot achter de oren komt te
zitten door het kluiven aan de varkensbout. Het
vlees wordt keurig verwerkt in het buffet.

De routes

Bebra ligt in de deelstaat Hessen langs de
westkant van Thüringen, waarvan het tientallen
jaren lang was gescheiden door het IJzeren
Gordijn. Er zijn op de oude grens veel musea die
daaraan herinneren.

Deelnemerslijst
In de eerste helft van juli ontvangen alle
deelnemers nog een e-mail. Daarin zal de
deelnemerslijst worden opgenomen. Nadere
details volgen tijdens de briefing.
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We hebben weer een paar mooie toertochten
uitgezocht en afgelopen mei ook al weer
voorgereden. We hebben toen van de toer naar
het oosten (Werratal-Thüringerwald) helaas een
paar mooie stukken gemist, maar dat zal straks
in september vast beter gaan.
We waren namelijk zo braaf dat
we niet een verboden weg zijn
ingereden, die uitsluitend voor
landbouwverkeer was toegestaan.
En daarvan meldde de gps nog wel dat het een
"wunderschöne Strasse" was. Toen we de
hoteleigenaar, Herr Thomas Thrän daar later
naar vroegen, zei hij dat we er gewoon in
hadden moeten gaan. Het is wel de vraag of we
ook een eventuele bekeuring aan hem kunnen
laten doorsturen!
Er zat ook nog een tweede mooi traject in. In de
gps-route stond daarbij vermeld "dat je hier pas
echt een grijns van plezier op je gezicht zou
krijgen. Helaas was dat mooie stuk afgezet
i.v.m. een motortreffen. Daar zijn we toen
letterlijk met een grote bocht omheen gereden.

GRONINGEN

HEERENVEEN

Motorrijden is passie! Van start tot finish zoekt u als motorliefhebber het beste waar voor uw geld. Dan
bent u bij Motorplaza in goede handen. Wij zijn in Noord Nederland de grootste aanbieder van motoren en
alles wat daarbij hoort. Wij staan, als exclusief BMW Motorrad dealer, voor kwaliteit en service. Al onze
producten en diensten worden met dezelfde passie geleverd die u als motorrijder ook heeft voor uw
hobby.
Met vestigingen in Heerenveen en Groningen kunt u ons makkelijk bereiken. Sinds 2012 hebben we aan de
A7 twee geweldige zichtlocaties en vindt u ons makkelijk aan de snelweg.
We kunnen u in alles wat met motorrijder te maken heeft van dienst zijn, zoals:
•

Alle nieuwe BMW modellen in onze showroom

•

Onze wisselende voorraad van circa 300 gebruikte motoren van alle merken

•

Uitgebreide kledingshop van merken zoals BMW, Dainese, IXS, Alpinestars, Bering, Büse,
Schuberth, AGV, Shark, Nolan, enz.

•

Experts op het gebied van navigatie en intercom

•

Leverancier van alle accessoires voor elk merk motorfiets

•

Professionele werkplaats voor al het onderhoud aan uw motorfiets en een snelle vakkundige
schadeafwikkeling

•

Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net )

•

Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease

Motorplaza Groningen

Motorplaza Heerenveen

Kieler Bocht 57

Mars 24

9723 JA Groningen

8448 CP Heerenveen

050-5470100

0513-683239

info@motorplazagroningen.nl

info@motorplazaheerenveen.nl

WWW.MOTORPLAZA.NET
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Gerard Nijhof heeft 10 dagen op de Fillipijnen eiland Cebu, gewerkt voor gezinnen die hun
huis waren verloren door de orkaan Hyan afgelopen november.
Zie en lees hier zijn bijzondere verhaal en belevenissen.
En bedankt degene enorm die hem hierin gesteund hebben en een donatie gaven.
Vandaag was eindelijk het
moment van de eerste
bouwdag aangebroken, een
moment waar we allemaal
weken naar uit hebben gezien.
We ontbijten vroeg, het is
redelijk stil aan tafel. De meest
gehoorde vraag is of je “goed
hebt geslapen”. Niet iedereen
heeft een goede nachtrust
gehad. Spanning voor wat
komen gaat? We vertrekken
om zeven uur naar de
bouwplaats, Aart houdt het
schema strak in de gaten….:-)
Het is druk op de weg, wat vanmorgen opvalt zijn de enorme hoeveelheid fietsen met
zijspan en brommers, met name met veel kinderen aan boord. Het blijkt dat de
schoolvakantie is afgelopen en dat vandaag de scholen weer zijn begonnen. We rijden rustig
en zien bij enkele scholen honderden kinderen staan, netjes opgesteld bij de entree. Jap,
onze Filippijnse gids vertelt ons later dat dit elke morgen zo gaat, een soort vlag
parade….heel anders dan in Nederland dus. Morgen gaan we proberen even te stoppen om
dit prachtige schouwspel eens van dichtbij te bewonderen. Mooi om te zien dat het
onderwijs hier goed verzorgd is in goede gebouwen.
Tijdens de rit valt ons nog weer eens op hoeveel er kapot is. Veel daken zijn deels vernieuwd
en opgelapt met toch wel primitieve middelen. Ook bananenbomen en palmbomen zijn
omgewaaid en lang niet overal opgeruimd. Als je goed kijk zie je steeds meer van de
gevolgen van de tyfoon.
We komen aan op de bouwplaats en schudden de handen van de lokale bouwvakkers.
Blijkbaar waren we toen nog sterk, want we knepen wat te stevig in de handen. We merken
allemaal dat het al erg warm is en kijken een beetje om ons heen. De taken worden
verdeeld door Aart en Mila de opzichter die toezicht houdt. We gaan verder met het werk
waar de ploeg van de eerste bouwreis is geëindigd. We verdelen ons in drie ploegen. De
eerste gaat een funderingssleuf graven, een andere ploeg gaat aanvullen en aanstampen, en
de derde ploeg gaat verder met het graven van de septic tanks. Een rond gat in de
rotsachtige bodem van 150 cm diep.
Voordat we beginnen met de funderingssleuf bouwen we eerst een tent, zodat we wat meer
in de schaduw kunnen werken. In de zon is het niet te doen!
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Wat opvalt ten opzichte van
eerdere bouwreizen is dat er bij
deze 72 huizen veel meer in
een systeem wordt gewerkt.
Op de hele bouwplaats zijn
daardoor meer mensen aan het
werk. We zien maatvoering,
grondwerk, putten graven,
vloeren egaliseren, frames
worden in elkaar gelast en
steigers gebouwd. Een hele
bedrijvigheid!
We stoppen voor eerste break
om 10 uur. Op dat moment
blijkt dat de sloophamer die
voor de putten wordt gebruikt het heeft begeven. Het wordt nu echt heel lastig om door de
puin en rotsen heen te komen. Sowieso valt op dat hier echt alles handwerk is. Er zijn geen
shovels, betonmixers aanwezig. Alles wordt met menskracht gedaan.
Om 12 uur is het tijd voor de lunch en wordt symbolisch de STIHO vlag gehesen. Mooi
moment!
In de middaguren wordt weer stevig doorgewerkt, maar iedereen merkt dat de krachten wel
afnemen. Toch zijn we om vier uur allemaal erg blij met het werk dat we vandaag verzet
hebben. We ruimen het gereedschap op en zoeken de bus op. De meeste van ons maken
niet veel mee van de terugreis en vallen meteen in slaap.
Wij vinden het prachtig om allemaal mee te mogen maken en voelen ons bevoorrecht om
hier deel van uit te mogen maken. Er zit een enorme drive in de groep om echt, samen wat
te bereiken. Wie weet wat de week ons nog brengt!!
Een Hartelijke groet van het gehele team!
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Bike Repair Shop Salland.
Een goede en betrouwbare partner in dienst van u: de klant en de motor.
Onze visie is gefocust op het onderhouden, repareren en customizen van uw motorfiets.
Wij zijn een universeel motorbedrijf, met Triumph, Harley-Davidson én Japans als specialisatie. We hebben de
expertise, kennis en gereedschappen in huis om uw motor te onderhouden.
Wij werken met kwaliteitsproducten zoals Castrol, Eurol, Forté, K&N, NGK, etc etc
Ook nieuw in onze werkzaamheden is het wrappen van motorfietsen en auto’s. Als u (tijdelijk) een andere kleur
wilt en u wilt de originele lak behouden dan is het beplakken met Vinyl in de gewenste kleur eventueel met print
een zeer goede optie.

Bike Repair Shop Salland
Telfordstraat 13a
8013 RL Zwolle
Tel: 06-48 93 92 16
www.bikerepairshopsalland.nl
info@bikerepairshopsalland.nl
Volg ons ook op Facebook
Aangepaste openingstijden:
Maandag: 09:00-17:30 uur
Zaterdag: 09:00-16:30 uur
s’Avonds op afspraak

FEESTAVOND !!!
15 november

Hallo Padjes, het is nog volop zomer en we hebben zelfs het Buitenland weekend nog
voor de boeg….dus we zijn er een beetje vroeg mee….maar omdat we e.e.a. al hebben
vastgelegd, leek het ons een goed idee om jullie alvast te informeren over het jaarlijkse
clubfeestje. Deze zal zijn op 15 november vanaf 19.30 opnieuw bij Family and Friends
restaurant De Hekserie,
Hekserie, omdat dit vorig jaar zo goed bevallen is. De details van wat er
op het menu staat moeten nog vastgesteld worden, maar een tapas buffet zal in ieder
geval een onderdeel zijn en ze zullen ons ongetwijfeld weer verrassen met heerlijke
hapjes en drankjes!
De kosten zijn weer EUR 25 p.p. inclusief onbeperkt drinken van 19.30u tot 24.00u
(bier, fris, wijn, sap, binnenlands gedistilleerd, koffie en thee). En net als vorig jaar
bestaat natuurlijk weer de mogelijkheid om na te feesten bij buurman Tapperij Teun!
Teun
Daar zijn de drankjes weer voor eigen rekening. Je kunt je voor deze avond opgeven
door vóór 5 november
november het geld over te maken op rekening nummer 3965.43.588 van
De Paddnrieders.
We zien jullie graag allemaal op 15 november voor een supergezellig clubfeestje!!!

WAT
WANNEER
WAAR
WAT KOST DAT
OPGEVEN

hapjes en drankjes
15 november van 19.30u tot 24.00u
De Hekserie, Groteweg 24, Wapenveld
EUR 25 pp
vóór 5 november betalen
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Vijftig tinten grijs in vijftig tinten groen (verslag meirit 18 mei 2014)
De dag begint goed deze achttiende mei. Het weer is zo uitnodigend dat we de
inschrijving van onze meirit verplaatsen naar het terras van Tapperij Teun.
Wanneer je dan zo over de Padd'nhoofden heen kijkt, valt het op dat grijs, in vele
tinten, vandaag de hoofdkleur is.
Een dikke twintig motoren vertrekt richting Zwolle. Na de IJsselallee en Ittersum duiken
we vlak buiten de bebouwde kom een klein tunneltje in. Hier begint de tocht over
schitterende weggetjes richting Twente. In deze tijd van het jaar staan alle bomen in
het nieuwe frisse blad en steken op de akkers jonge gewassen hun kop uit de donkere
aarde. De natuur op zijn mooist.
Pas in Westerhaar-Vriezenveensewijk (past niet eens op een scrabblebord) vinden we
een café met een terras dat geopend is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
meerdere groepen Padd'n hier al bezit van genomen hebben. Een vriendelijke wat
oudere dame bedient ons. We kunnen alleen gewone koffie, thee of fris bestellen.
Kunnen we er dan misschien een stuk appelgebak of iets dergelijks bij krijgen? Als we
nog een weekje geduld hebben kan dat wel. Het café blijkt verkocht te zijn en de
nieuwe eigenaar gaat de kaart uitbreiden. Bij het afrekenen vragen we de dame of ze
nu lekker gaat rentenieren? 'Ik rentenieren? Het café is niet van mij. Ik werk hier alleen
maar. Gelukkig mag ik mee naar de nieuwe eigenaar.' Oeps…
Het is dit weekeinde voor het eerst mooi weer na een periode met erg veel regen. Dat
zullen we weten ook! We zijn beslist niet de enigen die genieten van het schitterende
Twenteland. We delen de slingerweggetjes met fietsers en wielrenners. Uit schuren en
garages is veel moois gerold. Schitterende oude sportauto's, gerestaureerde
Amerikaanse pick-ups en Solexen rollen in een bonte stoet voorbij.
Op de terugweg houden
we een pauze bovenop de
Lemelerberg. Bezwete
wielrenners stappen van
hun fietsen en kwieke
ouderen van hun e-bikes.
Iedereen vindt dat ze ijs
verdiend hebben. Wij
vinden dat ook en
genieten nog even.
Via Heino en Wijhe rijden
we naar de pont die ons
dicht bij huis brengt.
We hebben genoten van
een prachtige tocht.
Wat is Nederland toch
mooi!
Frits
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AART ZWERUS VOF
Flessenbergerweg 1
8191 LH Wapenveld
Tel: 038-4478537
Fax: 038-4478909




Uw adres voor o.a.
* verf
* behang
* binnenzonwering
* buitenzonwering
* horren

* schuifkasten
* verlichting
* plaatmateriaal
* gereedschappen
* hout



Verkeersveiligheid motorrijders
Onlangs stond er een uitgebreid artikel in de krant over verkeersveiligheid, speciaal
over motoren en motorrijders. Met dit stukje val ik voor veel lezers dus gedeeltelijk in
herhaling, maar ik heb er ook nog wel wat aan toe te voegen.
Ik heb het altijd onzin gevonden dat de ANWB en de KNMV elk voorjaar weer de
motorrijders waarschuwen het rustig aan te doen als het motorseizoen weer gaat
beginnen. Net alsof we als jonge
koeien voor het eerst de wei in
worden gedaan en dan uit dolle
pret alle kanten opvliegen.
Recent onderzoek geeft me daarin
gelijk: Er zijn in het voorjaar wel
driemaal zoveel ongelukken met
motorrijders, maar dat komt heel
simpel doordat er dan ook
driemaal zoveel kilometers worden
gemaakt. Het risico is dus in het
voorjaar helemaal niet groter.
Mooi, dat sprookje is dus de wereld uit. De ANWB en de KNMV kunnen dus
ophouden met ons ten onrechte te betuttelen.
De grootste oorzaak bij motorongevallen blijken kop-staart-botsingen te zijn. Om dat
te bestrijden wordt er in de verzekeringswereld al gedacht aan allerlei hulp- en
waarschuwingssystemen, maar ook dat vind ik allemaal onzin. Motorrijders moeten
gewoon voldoende afstand houden. Als er in het verkeer een auto te dicht achter je
zit, moet je gewoon zelf wat meer afstand tot je voorligger nemen om het gebrek aan
inzicht van zo'n 'knuppel' te compenseren. In een groep moeten motorrijders
afwisselend links en rechts in hun baan blijven. Dat verdubbelt automatisch de
onderlinge afstand; bij plotseling remmen passeer je dan je voorganger in plaats van
er tegenaan te rijden. Ik zeg het hier nog maar weer eens, want ik zie in de praktijk
dat daar nogal eens niet de hand aan wordt gehouden. De voorrijder houdt op
binnenwegen de rechterkant van de rijbaan aan, zodat 'verscholen' tegenliggers hem
eerder zien. Op de snelweg moet de voorrijder juist de linkerkant van de rijbaan
aanhouden; daarmee voorkom je dat je door passerend verkeer wordt gesneden.
Met een beetje discipline kun je dus de veiligheid heel makkelijk verhogen.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet
momenteel onderzoek naar de zichtbaarheid van motoren. In de stad zou een geel
hesje of geelgebiesd motorjack helpen, maar zelfs dan wordt een motorrijder vaak
niet gezien door tegemoetkomend verkeer dat linksaf wil slaan.
In het buitengebied zou die gele kleur niet helpen en dan zou juist zwart beter
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zichtbaar zijn. Nou, aan deze geleerdheid hebben we natuurlijk helemaal niets.
Persoonlijk kies ik ervoor veel geel in mijn kleding te voeren, en bovendien een fluor
motorhelm te dragen. Maar ja, dat ziet er op bijvoorbeeld een Harley Davidson
natuurlijk niet uit.
Wat ik altijd doe als een tegemoetkomende auto mogelijk linksaf gaat slaan, is in mijn
eigen baan even naar links en naar rechts te slingeren; de zijdelingse beweging
verhoogt dan je zichtbaarheid. Maar zelfs dan is het oppassen geblazen. Het blijkt
namelijk dat automobilisten zelfs vrachtwagens en knalgele ambulances over het
hoofd zien. Als motorrijder moet je vaak compenseren voor de fouten van andere
verkeersdeelnemers, want je blijft altijd de meest kwetsbare partij. Als je goed oplet
kun je al signalen opvangen dat iemand van plan is af te gaan slaan, ook als er geen
richtingaanwijzer is aangezet. Als een automobilist snelheid mindert is dat al een
teken dat hij niet van plan is gewoon rechtdoor te gaan. Voorrang nemen is in ieder
geval nooit een goed idee, want in het ziekenhuis liggen met de gedachte dat je toch
echt voorrang had, is dan weinig bevredigend.
Vastgesteld is, dat (vooral jonge) bestuurders op een snelle motor een groot risico
lopen op een eenzijdig ongeval (dus zonder dat daar een andere partij bij betrokken
is). We praten trouwens wel altijd over snelle motoren, maar eigenlijk zouden we
moeten spreken van
snelle motorrijders. Als
je jong bent moet je nog
het een en ander leren,
met andere woorden:
gezond verstand moet je
in de loop van je leven
ontwikkelen, maar op dit
gebied wel liefst zo snel
mogelijk. We hebben
vast allemaal wel eens
in het verkeer in een
krappe of spannende
situatie gezeten. Als dat
niet goed is afgelopen
was dat een harde les,
maar ook als we
ongeschonden zijn
gebleven, hebben we
hopelijk iets geleerd.
Iedereen een mooi en vooral veilig motorseizoen gewenst!
Hans Kragt
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Het adres voor
APK en onderhoud
van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden

Excursierit zaterdag 12 juli 2014: aanmelden voor 9 juli s.v.p.!
Beste Padd'nrieders,
De excursierit van zaterdag 12 juli 2014
wordt weer wat bijzonders! We gaan voor
een lunch en een rondleiding naar:

Dat is de boerderij van
de familie Peters,
Oude Maatsestraat 16
6941 SC Didam
www.struisvogelboerderij.nl

We worden rond 12.00 uur verwacht voor de lunch
Deze bestaat uit luxe broodjes, koffie, thee, kroket / frikandel, soep, enz.
De kosten van de lunch zijn voor eigen rekening en bedragen € 12,50
Na de lunch volgt een rondleiding, betaald uit de clubkas
De heenroute is ca. 80 km. en 1.45 uur aan rijtijd
I.v.m. de inkopen voor de lunch wil de familie Peters tijdig weten hoeveel
deelnemers ze kunnen verwachten.
Padd'n met belangstelling kunnen zich vóór 9 juli opgeven voor deze excursierit
bij Geert Willem.
Telefoon 038 4448443 of per e-mail naar gwisrael48@gmail.com
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MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN

” DE PADDʼNRIEDERS ”

TOERKALENDER 2014
Voor het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland:

Za 12 juli

: Excursierit

Zo 17 augustus

: 21e Paddʼnriederstoer

Vr 29 aug
t/m ma 1 sept

: Buitenlandtoer Bebra

Zo 28 september

: Herfstrit

Za 18 oktober

: Sluitingsrit (met snert)

Za 15 november

: Feestavond Hekserie

Inschrijven en vertrek
toerritten tussen 9.00 en 10.00
uur bij ons thuishonk café
Tapperij Teun, Groteweg 24,
Wapenveld.
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerkplekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel
van de unieke combinatie van
Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en
de Aurora Kantoorshop.”
Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor
zakelijk kantoorgebruik.
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen,
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen,
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier,
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijfen lederwaren, tot aan complete projectinrichting.
Totaalconcept doormiddel van Gerson
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het
Automatisering & Computers Team onder één dak.
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel,
catalogus, per telefoon, email en de webshop.
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door
eigen servicebezorgdienst.

Gerson Kantoorspecialisten Marsweg 63, Zwolle
038 - 46 55 667 | www.gerson.nl

