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Zet de eerste stap naar financiële zekerheid,  
bel 0578-699799 of mail info@veldhuisadvies.nl
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FINANCIEEL PLANNERS
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en 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.
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Op dinsdag 9 februari hebben we onze Algemene Leden 
Vergadering gehouden in de Keet te Heerde. Het is leuk om te 
zien dat veel van onze leden de moeite hebben genomen om 
aanwezig te zijn. De vergadering is mooi vlot verlopen, zonder 
opmerkingen vanuit de leden. Ons langzaam teruglopend 
ledenaantal is een punt van aandacht. In de glorietijd hadden wij 
een ledenbestand van rond de 140. Momenteel hebben we ca. 95 
leden. Het bestuur roept de leden dan ook op om reclame te 
maken voor onze mooie club. Wanneer de helft van onze leden 1 
persoon lid zou kunnen maken, dan gaan we weer de goede kant 
op. Dat is financieel gezien beter. We hebben gelukkig voldoende 
spek op de botten, dus we zitten de eerstkomende jaren nog wel 
goed; het is echter prettig om je daarover geen zorgen te hoeven 
maken. Je kunt net even wat meer leuke dingen organiseren 
zonder de leden veel te moeten laten bijbetalen. Als jullie leden 
gaan werven, kunnen je dus rustig vertellen dat we een gezonde 
club zijn.  
Daarnaast gaan we weer met autorijschool Helder een actie 
opzetten voor een gratis lidmaatschap voor het eerste jaar na het 
behalen van het motorrijbewijs. Dit hebben we een aantal jaren 
geleden ook gedaan en dat was best succesvol. Wim Grafhorst 
heeft hierover met 
Edwin Docter al 
contact gehad en wij 
zullen vanuit de club 
iets leuks bedenken, 
wat rijschool Helder 
dan aan de pas 
geslaagden kan 
geven. Eventueel 
samen met een 
Bijpratertje zodat de 
mensen ook enig 
idee hebben waar 
ze in terecht komen, 
namelijk: de leukste 
club van Wapenveld 
en omgeving! 
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Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actie-
uitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of 
vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd 

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

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

•  Standaard automatische 
airconditioning

•  Standaard aluminium 
effecten op de 
audio-installatie

•  Standaard met leder 
bekleed stuurwiel

•  Standaard 
radio/CD-/MP3-speler

•  Standaard 
sportstoelen voorin

•  Standaard stoelbekleding 
zwart/grijs

•  Standaard 
uitlaatsierstuk

•  Standaard 
dakspoiler in 
carrosseriekleur

•  Standaard 
metaalkleur

•  Standaard 
lichtmetalen velgen 

•  Standaard 
acht airbags 

•  Standaard 
mistlampen voor 

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor afl evering importeur. Geadviseerde verkoop-
prijs 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.

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

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

Nieuw
De Swift Bandit



Lidmaatschap per jaar 

Leden € 25,00 
Sub-leden € 15,00 
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

Toercommissie algemeen 
Frits en Johannet van der Tuin, 

Guido Reinink (secretaris), 
Geert Willem Israel, 

Wim Grafhorst, 
(Dik van Ommen) 

Toercommissie 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 

Op 22 Maart is er een GPS-avond. Dit doen we waarschijnlijk bij 
Hans van der Vegte in Zwolle, maar dat kan, afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen, nog veranderen. Bij Harry van Ommen is 
ook nog een mogelijkheid. Wij houden jullie hierover op de hoogte. 
Mapsource, Basecamp en Garmin-apparatuur zullen de revue  

passeren. Andries van de Wetering, Henk Wemmenhove en mijn 
persoon zullen proberen jullie wegwijs te maken in deze wondere 
wereld. 
Ook zullen de actieve leden – dus de mensen die hand- en 
spandiensten voor de club verrichten – binnenkort weer lekker op 
jullie kosten een avondje uit eten gaan voor de 2-jaarlijkse 
Motovatieavond. Er is nog niet bekend waar, wanneer en wie 
allemaal, maar dat dit leuk en vooral lekker gaat worden, kunnen 
jullie van mij aannemen. 
Op 16 oktober 1992 is onze club 
opgericht, dus volgend jaar bestaan 
wij 25 jaar. Dit heugelijke feit moet 
groots worden gevierd. We hebben 
in de begroting al een extra 
reservering opgenomen om deze 
uitzonderlijke mijlpaal goed te 
kunnen vieren. Wanneer jullie 
hiervoor ideeën hebben dan horen 
we dit graag. Alles is nog 
bespreekbaar.  
Onze Commissie Speciale 
Activiteiten is al weer bezig met de 
feestavond van 19 november a.s. Hierover in de volgende 
Bijpratertjes meer.  
In de recent verzonden Toerkalender zijn weer alle data vermeld 
van onze activiteiten; de Toerkalender staat ook in dit Bijpratertje. 
Zet de datums s.v.p. in jullie agenda en laten we weer samen 
mooie dagen op de motor beleven.  
Zoals in het vorige Bijpratertje vermeld en op de ALV besloten, 
stoppen we met het maken van "papieren" routes. Iedereen heeft 
tegenwoordig een GPS op zijn motor of rijdt anders met een 
groepje mee met daarin minstens een paar rijders die een GPS 
hebben. Met grote regelmaat was het de laatste jaren zo dat deze 
routes op papier werden gemaakt, zonder dat er ook maar iemand 
was die deze tijdens het inschrijven meenam. En als je dan de 
hoeveelheid werk hiertegen afzet, dan mogen wij onze 
toercommissie bedanken dat ze dat nog zolang hebben 
volgehouden. Kortom, onze club gaat met zijn tijd mee. 
Ik hoop jullie allemaal te mogen zien op onze komende 
winteravond op dinsdag 22 Maart. 

Veel leesplezier met dit "Bijpratertje".  

Groetjes, Tonny ter Maten. 
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Bericht van de redactie
De redactie is uitgebreid, om niet te zeggen: versterkt! Op de redactievergadering 
van 11 februari was Nienke Rietberg er voor de eerste keer bij, en natuurlijk hebben 
we haar meteen aan het werk gezet. We hadden nog geen verslag van de 
feestavond en zij was graag bereid om daarvoor te zorgen.
Binnen 1,5 uur na de vergadering zat haar "proefwerk" al in de mail.
Met het huidige redactieteam kunnen we weer even vooruit, maar wij kunnen het 
natuurlijk niet alleen!. We rekenen erop dat vanuit de leden ook dit jaar weer de 
nodige schrijfsels bij ons binnen rollen (graag met foto's; dat ziet er altijd leuker uit). 

Met vriendelijke motorgroeten,
Het redactieteam: Eef, Hans, Nienke, Teuntje en Wim 
(in alfabetische volgorde; dan krijgen we ook geen ruzie).

Feestavond 2015 / Its BBQ time bij café De Brug
Het is al weer even geleden, zaterdag 21 november 
2015. Maar als we terug kijken naar de feestavond, 
komen er vast gelijk een aantal dingen naar boven:
feest, gezelligheid, lekker eten en drinken en samen 
zijn, jong en oud. 

Wat het leukst is aan een feestavond is dat iedereen netjes opgedoft naar Café De
Brug komt en begint te praten over: hoe staat jouw motor erbij in de schuur, 
gewassen of ongewassen, wanneer heb jij hem voor het laatst gebruikt, kijk jij er ook 
alweer naar uit om heerlijk op een zonnige dag erop uit te trekken met de motor. Ook 
komen er mooie verhalen en herinneringen op tafel over verschillende toerritten en of 
motorweekenden of -vakanties. Wanneer dit aan bod is geweest, gaat het de rest 
van de avond over alledaagse bezigheden die iedereen beleeft.

Het is leuk om te zien dat de club uit een gemend gezelschap bestaat. De partners 
van de leden brengen extra sfeer en mogen op deze avond natuurlijk niet ontbreken.

Ik kan wel zeggen dat we hebben genoten van alle gezelligheid en natuurlijk van het 
heerlijke BBQ-buffet. Soep vooraf, buffet met vlees, vis, verschillende salades, 
frietjes en aardappeltjes… voor ieder wat wils. En de avond werd afgesloten met een 
ijsbuffet. Ik zeg: Geslaagd!!!

Wij kijken alweer uit naar de volgende feestavond. 
Schrijf het alvast in de agenda…

Party time… zaterdag 19 november 2016 

Nienke Rietberg
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PADD'NBESTAND

Opzeggingen: 

Thea v.d. Pol

Wijzigingen ledenbestand:

Nieuw e-mailadres: 
Jurianrietberg@gmail.com

Nieuw woonadres:
Collin van der Kamp
Wiecherlinckstraat 162
8011 KN Zwolle

Fleur en treur:

Geboren op 27 november 2015: Lucas  
Zoon van Max en Margo van der Tuin

De mop van Jan 
Een oud manneke ging naar de kapper om zijn haar te laten 
knippen en zich te laten scheren. 

Hij zei tegen de kapper: Ik kan 
mijn bakkebaarden niet goed 
scheren, want ik heb daar te veel 
rimpels.   
Geen probleem, zei de kapper en haalde een klein 
houten balletje van de plank. Doe je mond maar 
open, zei de kapper.  Het oude manneke deed dat 
en met het balletje kwam de huid van zijn wangen  
mooi glad te staan. 
Toen de kapper klaar was zei het oude manneke: 
Dat is de gladste scheerbeurt die ik in jaren heb 
gehad. Maar is het niet gevaarlijk? Ik had dat 
balletje wel in kunnen slikken. 
Dat is geen probleem zei de kapper. Dan breng je 
het na een paar dagen gewoon weer terug, 
Dat doen ze allemaal.  
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MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN 

  ” DE PADD’NRIEDERS ” 

 
 
Voor het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland: 
 

 
Di  9  februari : Algemene Leden Vergadering 
Di  22  maart : GPS info avond  
Za  9  april : Openingsrit  
Zo  22  mei : Meirit  
Di  21 t/m Vr 24 juni : Avondvierdaagse  
Za  9 juli : Excursierit  
Zo  21  augustus : 23e Padd’nriederstoer 
 
Vr 2 sept     
 t/m ma 5 sept : Buitenlandtoer  
 
Zo 25  september : Herfstrit   
Za  15  oktober : Sluitingsrit (met snert)  
 
Za 19 november : Feestavond 

 
 
 
Eveneens bestaat de intentie om ergens in de winterperiode een clubavond te 
organiseren. Meer informatie hierover volgt tijdens de jaarvergadering of in het 
eerst volgende Bijpratertje. 

  
  

TOERKALENDER 2016 
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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 
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Padd'nrieder Buitenlandkrant 
E d i t i e   L a n d s k n e c h t

Uitgave van: Toercommissie Buitenland                                               maart 2016 
E-mail: hans.kragt@xs4all.nl                                       Wim Grafhorst & Hans Kragt
________________________________________________________________
Even een terugblik

In het "tijdperk Hans & Wim" zijn de Padd'n in 
de volgende hotels en plaatsen geweest:
• 2010 Jägerhof, Willebadessen (46 deeln.)
• 2011 Nanu / Paffhausen, Wirges (44) 
• 2012 Sonnenblick, Bebra Weiterode (40)
• 2013 Hüllen, Barweiler (47 deelnemers)
• 2014 Sonnenblick, Bebra Weiterode (48)
• 2015 Sassor, Dodenau / Battenberg (43) 

Buitenlandtoer 2016 

Dit jaar gaan we van 2 t/m 5 september naar 
Partyhotel Landsknecht in Hennef-Uckerath.
Dat ligt ten oosten van Bonn in een mooie 
toeromgeving. De Padd'nrieders zijn in het 
verleden verwend met goede hotels, maar dit 
hotel heeft nog wat extra's te bieden!

Het hotel 

Het Partyhotel Landsknecht is al meer dan 50 
jaar een familiebedrijf, wat in onze ervaring 
meestal borg staat voor een goede kwaliteit. 
Het is een populair hotel met prachtige feest-
zalen in de kelders onder het hotel. Naast deze
gezellige drukte zijn er op de begane grond wat 
rustiger verblijfsruimten, dus er is voor elk wat 
wils. Over hoe het allemaal georganiseerd is, 
publiceren we in komende Buitenlandkranten 
en/of Bijpratertjes meer. 
Het hotel is aangesloten bij de organisatie 
Biker-Connection Motorradhotels. Ze hebben 
mooie plaatjes van toertochten, maar de
toerbestanden kunnen ze niet leveren. Dus die 
maken we dan gewoon maar zelf! 

Snel aanmelden wordt aanbevolen

De populariteit van Landsknecht betekent ook 
dat er veel belangstelling is voor de hotelkamers 
en dat het hotel snel volgeboekt is. 
Wij hebben alvast een betrekkelijk ruim aantal 
kamers gere-serveerd, maar we moeten op een 
gegeven moment het teveel aan kamers 
"teruggeven"; als we er later toch nog meer 
willen hebben, is dat waarschijnlijk niet meer 
mogelijk.  
Boek dus op tijd en hou er rekening mee, dat 
wijzigingen wat lastiger zijn dan we tot dusver 
gewend waren.

Aanmelding

Deze krant en het aanmeldingsformulier worden 
in de loop van maart ook nog rondgemaild naar 
alle Padd'nrieders. Dan heeft iedereen ruim de 
tijd om zich aan te melden. 
De officiële sluitingsdatum is 1 mei 2016, maar 
iedereen wordt geadviseerd om zo snel mogelijk 
aan te melden, want ̶ zoals al gezegd  ̶ er zit 
weinig flexibiliteit in het boeken van de 
hotelkamers. Bij laat annuleren is het zelfs niet 
uitgesloten dat er kosten moeten worden ver-
goed. 

Het aanmeldingsformulier kan worden 
opgestuurd en kan ook worden afgegeven bij:
Wim Grafhorst, Veerstraat 46, 8181 VS Heerde 
of bij Hans Kragt, Heuvellaan 10, 8162 CT Epe. 
Aanmelding + (aan)betaling s.v.p. vóór 1 mei.
Meld je tijdig aan om te voorkomen dat er 
onverhoopt geen plaats meer is.

P.S. Lees je dit stuk in het Bijpratertje en heb 
je eind maart nog geen e-mail gehad, stuur dan 
even een mailtje naar hans.kragt@xs4all.nl.

In een 4-sterrenhotel verwacht 
ik niet die sterren door een gat 

in het dak te zien !!! 
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  MOTOR TOER CLUB   VOOR

                                                         WAPENVELD  &  OMSTREKEN

Voorzitter:  A. ter Maten, Vinkenweg 19, 8191 XN  te Wapenveld, 
Telefoon +3138-4470417, fax +3138-4477075; mobiel 0651365962; Email: termaten@worldonline.nl  

Rabobank te Heerde – Wezep: NL18RABO0396543588  t.n.v. "DE PADD´NRIEDERS"  te Wapenveld

AANMELDINGSFORMULIER 

 
 
 
 
 
 
 

van vrijdag 2 september tot en met maandag 5 september 2016 
 

€ 175,00 per persoon in 2-persoonskamer (1-persoonskamer € 200,00) 
 
NAAM  LID : ……………………………………………………………………………… 
 
STRAAT : ……………………………………………………………………………… 

PC & WOONPLAATS : ……………………………………………………………………………… 

GSM-NUMMER : ……………………………………………………………………………… 
 
SOORT KAMER       : 2-PERSOONSKAMER / 1-PERSOONSKAMER (doorhalen wat n.v.t. is) 
 
 LID-DUOPASSAGIER : ……………………………………………………………………………… 
 
                      GSM-NUMMER : ……………………………………………………………………………… 

 
AANMELDING:  

• Formulier naar Hans Kragt, Heuvellaan 10, 8162 CT Epe (of mail aan hans.kragt@xs4all.nl)  

(Mag ook: afgeven bij Hans Kragt in Epe of bij Wim Grafhorst, Veerstraat 46, Heerde) 

OVERMAKING: 

• € 175,00 of € 200,00 p.p. vóór 1 MEI 2016  

NAAR REK.NR. NL18RABO0396543588  t.n.v. "DE PADD'NRIEDERS" TE WAPENVELD  

(Mag ook: € 75,00 resp. € 100,00 p.p. vóór 1 MEI 2016; restant € 100,00 p.p. vóór 1 JULI 2016) 
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en 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.
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