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ONBEZORGD LEVEN
 ADVISEURS IN FINANCIELE ZEKERHEID  

ALLEEN VOOR U

Zet de eerste stap naar financiële zekerheid,  
bel 0578-699799 of mail info@veldhuisadvies.nl

MAKELAARS IN ASSURANTIËN
PENSIOENCONSULTANTS
FINANCIEEL PLANNERS
HYPOTHEEKADVISEURS

www.veldhuisadvies.nl
Gerson Kantoorspecialisten   Marsweg 63, Zwolle 

038 - 46 55 667    |    www.gerson.nl   

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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DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS 
BMW OCCASIONS VIND JE BIJ 
BMWERKPLAATS IN ZWOLLE

ONS VAK
Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop 
en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en 
K modellen. 
Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle 
info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-
ding en accessoires. Onder het genot van een kopje 
koffi e praten wij met u over onze gezamenlijke pas-
sie: motorrijden! 

GOED MET UW BMW
Uw BMW motor moet bij u passen als een maatkos-
tuum. Daarom is ons streven om u “goed op de mo-
tor te zetten”. Om te weten welke type motor bij u 
past zullen wij u heel wat vragen stellen, zoals hoe-
veel rijdt u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen? 
Rijdt u vaak alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij 
slecht weer? Dat willen we graag van u weten en 
met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN
Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij 
graag de gelegenheid om op diverse modellen proef 
te rijden. De uitgebreide collectie verschillende mo-
dellen in onze showroom staat tot uw beschikking. 
Komen op de motor van uw voorkeur de voeten niet 
goed aan de grond dan hebben wij daar prima aan-
passingen voor.

ONDERHOUD
Voor perfect onderhoud werken wij al jaren samen 
met onze partner en buurman “ARAL motorservice”. 
Vooral specialist in BMW en Ducati. Een grote beurt 
is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat uit-
elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug! 
En moet er onverhoopt iets vervangen worden, dan 
nemen wij eerst contact met u op. 

Voltastraat 23, 8013 PM Zwolle
Tel: 06 123 694 69 
E-mail: info@bmwerkplaats.com, 
Site: www.bmwerkplaats.com

BMWerkplaats advertentie A4.indd   1 09-01-17   21:32



Thuishonk
Tapperij Teun
Groteweg 24
Wapenveld

Tel. 038 4478269

Bankrekening
NL18 RABO 0396 5435 88

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: voor clubmutaties: 
paddnrieders@gmail.com

Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secr.)

Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst

Geert Willem Israel
Frits en Johannet van der Tuin 

Toercommissie Buitenland: 
Hans Kragt (secr.)

Wim Grafhorst

Organisatie 
gehandicaptenritten

Carla en Roelf de Boer

Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer 

De datum die jullie ook alvast in de agenda moeten zetten is: 
16 september 2017 / aanvang ca. 16.00 uur

Zoals jullie weten 
bestaat onze club dit jaar 25 jaar.

Wij gaan dit groots vieren op deze datum.

De planning is om een boottocht op de IJssel van circa 4 uurtjes te 
organiseren met uiteraard eten en drinken. Ook kinderen zijn van 
harte welkom! Vertrek: uit de haven van Hattem.
Een kleine eigen bijdrage zal wel noodzakelijk zijn maar de club 
heeft budget hiervoor gereserveerd; de gebruikelijke feestavond in 
november komt dan te vervallen.
Het bestuur gaat aan de slag en jullie horen later meer.

De buitenlandtoer naar Bad Laasphe, georganiseerd door Wim 
Grafhorst en Hans Kragt, loopt als een trein en ten tijde dat ik dit 
schrijf zijn er al 44 aanmeldingen, maar ik mis nog enkele 
oudgediende reizigers. Voor het geval je het niet gelezen hebt: de 
prijs voor deze 4 dagen is ALL INCLUSIVE dus veel extra zakgeld 
is niet nodig. De inschrijving is verlengd tot 8 mei en ik hoop op 
nog enkele aanmeldingen meer voor dit super gezellige lange 
weekend.

Wat mij betreft mag het zomerweer losbarsten, zodat we kunnen 
gaan plannen waar wij de motor naartoe gaan sturen. Ikzelf en 
mijn motormaatje gaan naar de Picos de Europa op de grens van 
Frankrijk en Spanje. We gaan ook Lourdes aandoen. Mijn vrouw 
zegt dat ik dat wel nodig heb en zij sponsort dit bezoek, dus "wie 
ben ik" om dat dan te weigeren.

Ik wens jullie allen een super fijne zomerstart toe.

Groetjes,
Fred Gerson
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PADD'NBESTAND

Nieuwe leden:
 Mark Bouten, Hattem
 Riekie Heibrink, Wezep (welkom terug)
 Sjoerd Jagersma, Heerde
 Linda van Viegen, Heerde

Adreswijziging: 
Dennis Tijssen & Nienke Rietberg wonen nu in Ermelo

Wijzigingen in het adressenbestand s.v.p. melden bij onze secretaris Bernd Bode op 
het e-mailadres paddnrieders@gmail.com. De complete gegevens zijn beschikbaar 
voor de leden via de ledenlijst, die bij de secretaris kan worden opgevraagd.

De commissie lief & leed, ook wel fleur & treur genoemd 

De commissie komt in actie als bijvoorbeeld een van onze leden 
trotse ouders zijn geworden. Op het moment dat er een 
geboortekaartje binnenkomt, gaan wij met een kraampakketje 
op bezoek bij de kleine motormuis. Deze bezoekjes doen wij 
maar al te graag! Ook wanneer er minder leuk nieuws is 
binnengekomen gaan commissieleden op bezoek om zo de 
mensen een hart onder de riem te steken.
Wij weten niet altijd wat er gebeurt qua fleur en treur  bij onze 
leden. We hebben een divers ledenbestand, waarbij de meeste 
leden elkaar wel kennen en nieuwtjes van elkaar horen. Als iemand iets weet of 
hoort, laat het dan aan het bestuur weten!

Fleur en treur:
 Onze ex-voorzitter, Tonny ter Maten, is 

kort in het ziekenhuis opgenomen 
geweest. Hij is gedotterd en inmiddels 
gaat het weer goed met hem. Zie ook 
het Woord van de voorzitter.

 Het gezin van Bernd, Sjantien en 
Chloë Bode is uitgebreid met een 
zoon; zijn naam is Beau. Hij is geboren 
op 28 februari 2017. Van harte 
gefeliciteerd!

Nieuws van de redactie:
Het redactieteam is uitgebreid met de komst van Heleen Dijkslag. 
De redactie-commissie is nu goed bezet met diverse vaardigheden.
Het Bijpratertje moet het echter wel hebben van de bijdragen van de leden.
Alle kopij over clubactiviteiten en over motoren is dus welkom!
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Padd'nrieder Buitenlandkrant 
E d i t i e   B a d   L a a s p h e 

Uitgave van: Toercommissie Buitenland                                                   juni 2017 
E-mail: hans.kragt@xs4all.nl                                       Wim Grafhorst & Hans Kragt 
________________________________________________________________
Bad Laasphe, Luftkurort 
 
We gaan dit jaar naar een mooi gebied waar het 
goed toeren is. Bad Laasphe ligt in de deelstaat 
Hessen en is een officieel erkend kuuroord met 
heel gezonde lucht, ofwel een "Luftkurort".  
 
Hans en Wim hebben de toertjes al voorgereden 
en deze zijn weer veelbelovend! Een gaat naar 
het zuiden en voert door Dillenburg met de 
ruïnes van Slot Dillenburg, het voorvaderlijke 
kasteel van het Huis van Nassau. In het centrum 
van Dillenburg kan gelijk ook een mooi stopje 
worden gemaakt voor de lunch. De andere route 
voert naar het westen; dan komen we tegen het 
toergebied aan dat we vorig jaar doorkruist 
hebben vanuit hotel Landsknecht. Met onze 
buitenlandtoeren hebben we zo al heel wat 
Duits gebied bestreken! 
 
Het maken van de toertjes heeft wel heel wat 
voeten in de aarde gehad, want we wilden ook 
toerbestanden hebben voor de TomTom-mers 
onder ons. Maar dat is – letterlijk – een verhaal 
apart. Je kunt daarover lezen in het Bijpratertje 
van juni, waar ook deze Buitenlandkrant in 
wordt gepubliceerd. 
 

 
Aanmeldingen 2017 
 
Voor deze buitenlandreis van de Padd'nrieders 
hebben zich 50 leden aangemeld. Een deel van 
onze vast ploeg ontbreekt doordat iemand net 
tijdens ons traditionele Buitenlandweekend nota 
bene THUIS (!) een feestje wil vieren. Dat had 
toch ook in Bad Laasphe gekund, zeker nu we 
daar All-In zitten; mooi goedkoop trakteren!  
Als het zo door gaat, boeken we in de komende 
jaren waarschijnlijk meer dan 50 deelnemers. 
Niet dat dat een doel op zich is, maar… hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Deelnemerslijst 
 
Aan alle deelnemers volgen nog per e-mail de 
deelnemerslijst en wat later de kamerindeling. 
We treffen elkaar voor de Buitenlandtoer op de 
vertrekdag, vrijdag 1 september, bij Teunis. 
 
Betaling 
 
Op 7 mei hadden enkelen nog helemaal niet 
betaald voor de Buitenlandtoer van dit jaar.  
Let er s.v.p. op dat de volledige reissom voor  
1 juli 2017 overgemaakt moet 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 € 190 p.p. voor 
een tweepersoonskamer en € 220 voor een 
eenpersoonskamer voldaan zijn.
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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Voor de rest van het seizoen staan de volgende activiteiten gepland:
di 20 t/m Vr 23 juni : Avondvierdaagse
za 8 juli : Excursierit
zo 20 augustus : 24e Padd’nriederstoer
vr 1 sept t/m ma 4 sept : Buitenlandtoer

Hotel “Am Fang” in Bad Laasphe
za 16 september : Feest 25-jarig bestaan Padd'nrieders
zo 24 september : Herfstrit
za 14 oktober : Sluitingsrit (met snert)

De feestavond van za 18 november vervalt i.v.m. het feest op 16 september

De mop van Jan 
Aardappels poten 
  
De oude Berend wil graag in zijn moestuin aardappelen planten, maar hij is 
alleen, want zijn zoon zit in de gevangenis. Hij schrijft hem deze e-mail:  

Lieve André, 
Ik ben erg verdrietig dat ik in mijn tuin geen aardappelen kan 
planten, want eerst moet de tuin worden omgespit. Ik weet zeker 
dat jij me had geholpen, als je hier was geweest. 
Ik hou van je. 
Je vader  

De zoon schrijft meteen terug: 
Lieve Vader, 
Raak alsjeblieft niets in de tuin aan! Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt. 
Ik hou ook van jou 
André  

Nog geen 4 uur later staan de rijks- en gemeentepolitie, de narcoticabrigade en de 
terroristenbestrijding voor het huis van de oude man. Ze spitten de tuin spade voor spade om, 
zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg.  
Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon: 

Lieve Vader, 
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kun je aardappelen planten. 
Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen. 
Ik hou van je.  

TOERKALENDER 2017 
” DE PADD’NRIEDERS ”
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