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Voorwoord
voorzitter
Beste motorvrienden,
Voor jullie ligt al weer de 2e editie van het bij
pratertje 2021.
Helaas hebben we nog steeds te maken met
de wereldwijde pandemie. Gelukkig is er "licht
aan het einde van de tunnel" zoals we al enige
tijd onze minister horen zeggen op de televisie.
Gelukkig hebben we ondanks de horeca slui
ting, nog geen ritten hoeven te annuleren.
Ik vond het erg mooi om te zien en horen dat
jullie met zulke grote getalen aanwezig zijn ge
weest op de georganiseerde evenementen.
Het volgende evenement is de Avond4daag
se, van dinsdag 22-6 tot en met vrijdag 25-6
een rit van +/- 100 km per avond in alle wind
richtingen. Ook verwacht ik weer een goede
opkomst bij dit evenement.
De avond4daagse wordt opgevolgd met de
excursie rit. In overleg met de toercommissie is
besloten om er ook dit jaar een gewone rit van
te maken. Omdat we in verband met de coro
na maatregelen toch nergens terecht kunnen
met een grote groep. Een excursie rit zonder
excursie dus.
Naar aanleiding van de oproep in het vorige
voorwoord hebben zich nog geen belangstel
lende gemeld. Daarom wil ik nogmaals de op
roep doen. Er gaan een aantal leden van het
1e uur stoppen met hun deelname in de toer
commissie en maken plaats voor nieuwe
leden. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan
de toercommissie en de leden te verwennen
met prachtige bochtige routes? Laat het dan
geheel vrijblijvend weten bij een van de be
stuursleden of de leden van de tourcommissie,
of stuur een mail naar paddnrieders@gmail.
com. Dan kunnen we je informeren wat het in
houd en dan kun je beslissen of je deel zou wil
len nemen aan de toercommissie.

Voorwoord
redactie
Het zomerseizoen staat voor de deur !
En onze agenda staat weer vol met vele leuke
ritten en evenementen.
Het is bijna het nieuwe normaal maar er is ge
lukkig al meer mogelijk. De terrassen zijn weer
open en we kunnen weer spontaan een winkel
inlopen, dit maakt alles veel leuker en makkelij
ker.
Niets is leuker om tijdens een rit even bij te tan
ken met een kop koffie en een groot stuk ap
peltaart op het terras.
In deze editie kun je weer veel motorrit ervarin
gen lezen, waaronder “de lady’s ride en de
padd’n mop “
Een dom blondje rijdt met 40 km/u over de E40
autosnelweg. Ze wordt tegen gehouden door
de politie. “Wel mevrouw,” vraagt de agent,
“waarom rijdt u zo traag? U weet toch dat de
minimumsnelheid op een autosnelweg 70 km/
u bedraagt?” “Huh, ik dacht gewoon”, ant
woordt het blondje, “dat ik hier maar 40 mocht
rijden, omdat hier overal zo van die ‘E40’ bor
den staan.” De man die naast het blondje zit,
zit hevig te bibberen. “Wel vriend, wat heb jij
nu?” vraagt de agent. “W-w-we komen n-n-net
van d-d-de E185.”
Alle gekheid op een stokje, gelukkig kunnen
we iedere editie nieuwe leden welkom heten.
Welkom bij de club, voor een ieder veel veilige
kilometers en veel lees plezier, namens de re
dactieleden, Teuntje, Wim, Alie en Nienke.

Veel plezier met het lezen van het nieuwe club
blad.
De Voorzitter Bernd Bode.

www.paddnrieders.nl
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Omdat bouwen
teamwork is

www.nijhuis.nl
Vestigingen van Nijhuis Bouw B.V. vindt u in Apeldoorn, Assen, Enschede, Rijssen en Zwolle

Verslag Schemerrit
Ons thuishonk Tapperij Teun mocht nog niet
open i.v.m. corona maar we mochten wel
vanaf zijn plek starten, Teunis Bedankt.

Om 19.00 uur verzamelden de meute zich en er
waren 15 leden van de club om de tocht te
rijden. Dat was niet gek. Het was niet bepaald
warm, maar het zou droog blijven en dat was
een pluspunt.
Het was de eerste keer dat we de schemerrit
reden en het enthousiasme was niet gering.
We vertrokken in verschillende groepjes, maar
onderweg kwamen we toch bij elkaar. De
tocht was ongeveer 100 kilometer lang en dit
was precies goed om het een schemerrit te
noemen.

een mooie tijd om de motor in de schuur te zet
ten.
Ik kan niet zeggen of de route mooi was, want
die heb ik zelf gemaakt. (De slager kan z’n
eigen vlees niet keuren). Maar gezien de reac
ties heeft iedereen toch genoten en dat is de
bedoeling.
Gerrit Bijsterbosch.

De eerste helft ging door de bossen, daar moet
je niet in het donker komen en na
50 kilometer was er koffie en dat was welkom
en gezellig.
De tweede helft van de reis ging
door de weilanden richting vliegveld Teuge en
de IJsselvallei. Het werd stilaan donkerder en
toen we thuis waren tegen 21.15 uur was het

www.paddnrieders.nl
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Clubkalender 2021
Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland:

Di

22 t/m Vr 25 juni : Avondvierdaagse

Za 10 juli :

Excursierit

Zo 15 augustus :

28e Padd’nriederstoer

Do 2 t/m Zo 5 sept :

Buitenlandtoer

Zo 19 september :

Herfstrit

Za 16 oktober :

Za 20 november :

Sluitingsrit
(met snert)
Feestavond*

*Data nog niet definitief

Verslag van de
Openingsrit 17 April
Om 9.00 uur stonden 17 leden van de vereni
ging te popelen bij Teun in Wapenveld om de
openingsrit te rijden. Het zonnetje scheen, het
was droog en de temperatuur was redelijk
goed. De dame en heren wierpen hun rechter
been over het zadel en begonnen te rijden.

Vanuit Wapenveld richting de IJssel tot Terwol
de. Vanaf hier de binnenlanden door richting
Twello, Klarenbeek, Laag-Soeren, Brummen en
de IJssel over bij Doesburg. Voorbij Doesburg
gingen we richting Bronkhorst en we hadden
de helft van onze tocht van plm. 156 km. er op
zitten. Daarna Wichmond, om Warnsveld heen,
naar Bathmen.
Onderweg zochten we een paar keer een leuk
plekje op met zitbanken om zo het meege
brachte brood en koffie te nuttigen en de laat
ste nieuwtjes te wisselen.
De andere groepen hadden dezelfde gedach
ten, want we zagen elkaar geregeld. Vervol
gens richting Heeten en Lierderholthuis. Vanaf
dat moment had onze kopman nog geen zin
om naar huis te gaan, denk ik, want er volgde
nog een creatieve oplossing door ZwolleNoord. Bekend terrein voor ons maar wel leuk
om te rijden.
Toch kwam er een einde aan een mooie tocht
van Frits. We hadden weer leuke kronkelwegen
gereden en daar doe je het voor.
Gerrit Bijsterbosch. (zie foto links)

www.paddnrieders.nl
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Openingsrit
Roy Klouth
Het lijkt een mooie dag
te worden. Nog wel fris
jes in de ochtend,
maar het zonnetje doet
ook al lekker zijn best.
Aangekomen bij Tap
perij Teun zie ik dat er
al een behoorlijk kop
peltje toerliefhebbers
aanwezig zijn. Ik schat
het in op een mannetje
of 20 en daarna volgen
er nog wat. Iedereen
staat gezellig met el
kaar te ouwehoeren. Eén ding ontbreekt nog
wel… het vertrouwde kopje koffie! Vanwege de
Corona regels mag Tapperij Teun nog niet
open zijn, waardoor we moeten verzamelen op
de parkeerplaats. Het is even niet anders, ge
lukkig kunnen we weer op pad!
Het eerste trio zie ik wegrijden om te beginnen
aan de tocht over de rand van de Veluwe, de
Achterhoek en Salland. Ik haak aan bij de
tweede groep van in totaal van 8, bestaande
uit Wim, Hans, Henk, Rob, Pim Gerrit en Andries
en ikzelf.
De tocht begint richting de dijk bij Veessen.
Deze weg kan iedereen wellicht wel dromen.
Wat wel gelijk opvalt, zijn de koeien die staan
de springen in de wei. Het is lente, dus ze
mogen ook weer naar buiten en zie ze blij zijn!
Waar wij met onze “toys voor boys” de dijken
afrijden, zijn ze bij de modelvliegclub Noord
Oost Veluwe druk in de weer met een afstand
bestuurbare helikopter. Ieder zo zijn hobby.

koffie. Tenminste, als je je eigen thermoskan
mee had. Nu de terrassen nog dicht zijn, is het
lastig om aan een vers kopje koffie te komen.
Onderweg ook geen koffie-to-go gezien. Wel
jammer dat je niet even lekker rustig kan zitten
onder het genot van een warm kopje koffie en
het liefst mét een stuk (appel)gebak.
De route voortgezet over leuke weggetjes en
door plaatsen waar ik nog nooit van gehoord
heb (Rha). Wel op blijven letten, wat in deze
tijd van het jaar is er ook veel landbouwverkeer
en is het wegdek niet overal even schoon. In
het “centrum” van Bronkhorst zagen we nog
een groep op het terras zitten bij De Gouden
Leeuw, maar volgens mij ook helaas zonder
enige versnaperingen. Andries wist later nog
wel te vertellen dat je eigenlijk niet eens mag
parkeren in het centrum van Bronkorst. Dus ho
pelijk zijn er geen overijverige boa`s die dag
geweest.
In Wichmond (nabij Zutphen) pitstop nummer
2 gemaakt. Wederom hetzelfde verhaal. Geen
terras met lunch, maar een bankje en dan
maar de broodtrommels tevoorschijn halen.
Lekker in het zonnetje, dus op zich prima te
doen. Route vervolgd richting Bathmen, Hee
ten. Bij Elshof zijn we van de oorspronkelijke
route afgeweken. Niet over Wijhe en met de
pont over, maar via Liederholthuis naar Zwolle
(zuid). Voor mij een ideaal alternatief, aange
zien ik nu zo goed als thuis ben. Qua afstand
was het niet de langste rit, qua tijd ook niet.
Door het ontbreken van langere koffie- en
lunchstops, waren we weer op tijd in Zwolle. Al
met al een zeer geslaagde rit en hopelijk zijn
de terrassen tijdens de Meirit weer volop open!
Roy Klouth

Bij Terwolde de welbekende dijk afgegaan rich
ting Twello en verder richting Brummen, Dieren
en Doesburg. Onderweg het eerst vertrekkende
trio gespot op een bankje voor een pauzestop.
Bij Hall onze pitstop gemaakt voor een kopje

www.paddnrieders.nl
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Vervolg openingsrit

Het was een prachtige zaterdagochtend beet
je koud maar gelukkig ook een beetje zon en
het aller belangrijkste het is droog. Na jaren op
een Honda CBR 600F gereden te hebben heb
ik dit voorjaar een Honda VFR 1200F gekocht
uit 2014. Hoog tijd om op deze prachtige motor
een paar mooie kilometers te gunnen. De
schemerrit van vrijdag 17 april smaakte naar
meer en ik was ik wel weer toe aan een stukje
ontspanning met de motor.
(Netjes op ander halve meter afstand heren!)

De route bracht ons naar Terwolde, Twello,
waar mijn oma geboren is, Will, een plaatsje in
de Achterhoek, Klarenbeek, Klein Amsterdam,
Tonden, waar we een koffiestop gehad heb
ben. Even bijpraten met de heren en na een
verrassende en teleurgestelde Fred Gerson,
omdat Freddie alle koffie had opgedronken die
ze hadden meegenomen. Hoe kan dat nou
dat onze koffie nu al op is vroeg Fred? Ik zei
omdat hij een grote “kop” heeft. Daarmee be
doelde ik natuurlijk de beker waaruit Freddie
dronk en zo gingen we weer verder….....
We starten onze stalen rossen en vervolgden
de route langs Hall, Spankeren via Doesburg
richting Bronckhorst, waar kennen we deze
naam ook al weer van? Hier namen we een
koffie to go. Wat jammer dat alle horeca nog
steeds gesloten is en wat was het gezellig ge
weest om even een bakkie te doen met ieder
een, maar helaas, we moeten nog even flink
zijn.
Desalnietemin vervolgden we onze reis met
goede moed en nieuwe energie naar
Wichmond, Eefde, Bathmen langs de oude
molen via Lettele, Hooge wegen richting Hee
ten, Averlo richting Wesepe naar Wijhe, waar
mijn moeder vandaan komt , verder met de
pont naar de overkant waar we nog even af
scheid namen van elkaar en er nog even han
dige handen nodig waren omdat de knipper
lichten van Teuntje niet meer functioneerden.
Ik dacht al, wat loopt ze toch te schoppen op
de motor en was dit mysterie ook weer opge
lost.

Iedereen was al paraat bij Tapperij Teun toen
ik aan kwam rijden. Na een hartelijk welkom
ben ik aangesloten bij groep prima rijders met
als voorrijder Gerard Nijhof. Wat had hij een
plezier op zijn nieuwe motor en Teuntje, de
enige vrouw in ons gezelschap, toevallig met
dezelfde motor ging er als een speer achter
aan. Uiteraard konden wij prima volgen…

www.paddnrieders.nl

We waren allemaal eensgezind dat het een
prachtige tocht was en ik wil hierbij de tour
commissie bedanken voor een mooi stukje stu
ren.

Dit smaakt naar meer en ik zeg daarom “Tot
de volgende keer!
Ewald Hutten.

13

DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS
BMW EN DUCATI OCCASIONS VIND
JE BIJ MOTORHUIS ZWOLLE

ONS VAK

GOED MET BMW EN DUCATI

Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop

Uw motor moet bij u passen als een maatkostuum.

en onderhoud van BMW en Ducati motoren. Wij

Daarom is ons streven om u “goed op de motor te

staan klaar voor elk type motorrijder met alle info

zetten”. Om te weten welke type motor bij u past zul-

en geven advies over aanschaf, onderhoud, kleding

len wij u heel wat vragen stellen, zoals hoeveel rijdt

en accessoires. Onder het genot van een kopje kof-

u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen? Rijdt u vaak

ﬁe praten wij met u over onze gezamenlijke passie:

alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij slecht weer? Dat

motorrijden!

willen we graag van u weten en met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN

ONDERHOUD

Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij

Voor perfect onderhoud staat een uitgebreide werk-

graag de gelegenheid om diverse modellen in de

plaats met vijf bruggen tot uw beschikking. Een grote

showroom proef te zitten en proef te rijden. De uit-

beurt is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat

gebreide collectie verschillende modellen in onze

uit elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug!

showroom staat tot uw beschikking.

En moet er onverhoopt iets extraʼs vervangen moeten worden, dan nemen wij eerst contact met u op.

Tel: 038 - 46 08 792 • George Stephensonstraat 5 • 8013NL Zwolle • E-mail: info@motorhuiszwolle.nl • Site: www.motorhuiszwolle.com

Openingsrit Henk Kok

Op de agenda 17 april de openingsrit van
2021. Bij de koffie na een uurtje toeren en na
het uiten van mijn tevredenheid over de navi
gatie en de mooie route dacht Teuntje : die
moet ik dan maar eens vragen voor een stukje
in het clubblad. Vandaar.
Enkele dagen voor de openingsrit had ik mijn
beklag gedaan m.b.t. de toegestuurde route
bestanden. Afgelopen jaar ging het bij mij re
gelmatig mis met het importeren van routes.
Het importeren van een gpx bestand bleek
geen probleem, maar Henk moet je geen
tracks laten importeren, dat gaat dus mis. Het
gemopper heeft geholpen een gpx bestand
en we reden zonder discussie allemaal dezelf
de kant op! Dat was o.a. één van de redenen
van mijn vrolijkheid bij de koffie, de andere
reden was dat ik wel heel lekker reed op de
nieuwe GS 1250.
Zo tussen 09.30 en 10.00 uur kwamen de club
leden aan druppelen bij Tapperij Teun. Ge
poetste, glimmende motoren, sommige ( o.a.
ik zelf) op een andere motor dan dat we ge
wend waren. Jaarlijks is het wel weer een ver
rassing om elkaar weer te zien na de winter
slaap en wekt een andere motor ook weer de
nieuwsgierigheid. Ongeveer 20 motoren start
ten rond 10.00 voor een mooie rit, ongeveer de
IJssel volgend tot Dieren.
Rond 11.30 uur een geïmproviseerde koffie
stop ergens in de buurt van Eerbeek/Brummen,
langs de weg, bij een picknickbankje. We
waren al gewend aan het toeren in coronatijd
want de broodtrommels en thermosflessen
kwamen als zijnde gewoon, voor de dag. Ge
lukkig stonden er genoeg bomen voor het ge
zeik van de heren, voor de dame was er helaas
geen voorziening.

zodat we aan de andere kant van de IJssel
kwamen, weer mooie wegen en veel beziens
waardigheden.
In Bronkhorst plotseling op de rem, een bordje
“Koffie to go” en samen met broodjes, krenten
bollen en koffie hadden we een staande
lunch. Vanuit Bronkhorst ging het richting Zut
phen, maar net daarvoor sloegen we rechtsaf
om zo al slingerend via Vorden, Warnsveld,
Laren, Harfsen, Bathmen, Lettele, Heeten, We
sepe weer richting het pontje naar Wijhe te rij
den met de laatste stop en het afscheid op de
parkeerplaats aan de kant van Vorchten.
Rond een uur of 2 waren we weer thuis en had
den genoten van een bijzonder fraaie toer
tocht, met de complimenten voor de uitzetters !
Tip: wanneer je deze dag niet hebt meegere
den is het een leuke rustige tocht om nog eens
een keer op te pakken, vooral wanneer je weer
op een terrasje kunt lunchen, want deze gezel
ligheid missen we wel.
Henk Kok

Tussen Wapenveld en Dieren slingerde de
route tussen de IJsselvallei en de Veluwe rand,
prachtige stukjes en verassende plekjes die ik
nog niet kende. Spannend bij zo’n openingsrit
in april is natuurlijk het weer, gelukkig was het
droog en een temperatuur rond 12 – 13 gra
den.
Bij Doesburg namen we de brug

www.paddnrieders.nl
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kwaliteit
vakmanschap
planmatig onderhoud
behangen
uitstukwerkzaamheden

Van Haersoltemarke 40
8016 DD Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

Lady's ride 2021
Zaterdag 1 mei 8.50 uur
Mijn 37 jaar oude Honda shadow staat naar
me glimmen.
Alles is gecheckt, we zijn er klaar voor.
De weersvoorspellingen zijn prima,13*c en
geen neerslag maar nu is het nog koud.
Op naar “buurvrouw “ Teuntje om samen naar
de verzamelplaats te rijden waar we de andere
dames ontmoeten.

Hoi allen,
De stoute schoenen (motorrijlaarzen) maar
eens aangetrokken en mijzelf aangemeld bij
de Ladies Ride van MTC De Padd'nrieders op
zaterdag 1 mei. Nog nooit in een groep mee
gereden en kwam als vreemde eend 's mor
gens aanrijden bij het verzamelpunt bij Tappe
rij Teun. Daar stonden de Ladies al klaar en
werd ik vriendelijk opgevangen door Teuntje,
Paula, Sabine, en later ook Grietje. Om 10 uur
zijn we vertrokken voor een superleuke rit die al
uitgestippeld was voor ons. En na wat noodza
kelijke stops (ja, de inwendige mens moet ook
afgetankt worden) hebben we de route met
veel plezier uitgereden! Wat een heerlijke erva
ring voor mij als groentje in de groep .
Dit wil ik vaker! (nieuw lid )
Bedankt Ladies!
Jurien van Leeuwen.

Gerrit Bijsterbosch, die de rit had gemaakt,zet
ons op de foto en zwaait ons uit.
Teuntje wilde gelukkig wel navigeren en rijdt
voorop.
We vertrekken richting Epe door het bos en
over de hei naar Gortel voor de eerste pauze
met meegebrachte versnapering omdat de
terrassen pas om 12 uur open mochten.
Dan vervolgen we de prachtige wegen naar
Vierhouten en Harderwijk. Onderweg begon
het te nu regenen en behoorlijk
te hagelen. Tijd om even op te warmen op een
terras en wat bij te kletsen.
We besluiten om in Elburg een hapje te gaan
eten en gaan weer op pad een- route richting
Nunspeet naar Elburg.
We rijden over prachtige bochtige wegen bin
nendoor, waar je goed moet blijven opletten.
In Elburg schijnt weer de zon en hebben we
een plek gereserveerd op een terras bij de
haven.
Doordat er een goede klik was tussen de
dames was er een gemoedelijke sfeer en ge
zellig.
Na een heerlijke lunch vertrekken we om de
weg terug langs de IJssel te nemen.
In Hattem namen we afscheid van elkaar en
vervolgden onze weg naar huis .
Het was een hele geslaagde rit met veel afwis
seling.

www.paddnrieders.nl
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Vervolg Lady's Ride

Een Lady's ride is echt een andere beleving
dan een normale rit.
Het is een goede aanvulling op de activiteiten
van de club.
Dus dames tot de volgende rit.
Sabine Melters.
Zaterdag 1 mei was het dan zover; de allereer
ste ladies ride van de Padd’nrIeders. We weers
voorspellingen leken de hele week tegen te zit
ten, maar op vrijdagavond waren alle ver
wachtingen goed voor de zaterdag!
’s Ochtends hebben we met 5 dames verza
meld bij Tapperij Teun in Wapenveld. Vanaf
daar ging onze rit richting Vaassen, Gortel en
een eerste stop in Vierhouten voor een koffie/
theepauze. Aangezien de terrassen pas om
12:00 uur open gingen, moest er natuurlijk on
derweg ook even een plasstop ingelast worden
bij de openbare toiletten. Voor vrouwen is dat
toch minder makkelijk dan voor de mannen..
De tocht hebben we voortgezet richting Ermelo
en Nunspeet, waarbij we onderweg nog een
hagel- en regenbui hebben meegepikt. Daar
hadden we niet op gehoopt, maar dat mocht
de pret niet drukken! Een eindje voor Harder
wijk hebben we een terrasje gepakt en hebben
we onszelf opgewarmd bij de heater, waarna
we onze tocht konden vervolgen naar Elburg.
Het terras voor de lunch was al besproken en
de lunch smaakte daar dan ook heerlijk!

www.paddnrieders.nl
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Noord
Veluwse
Makelaardij

DE BESTE PRIJS ?
Noord Veluwse Makelaardij maakt het waar !

Als gecertificeerd makelaar begeleiden wij u graag bij alle door u te zetten
stappen op het gebied van aankoop, verkoop, huur en verhuur van woningen,
bedrijfsmatig onroerend goed, woonboerderijen en agrarisch vastgoed

Voor persoonlijke aandacht en begeleiding!

Bonenburgerlaan 3 - 8181 HA Heerde
T: 0578 69 99 99 E: info@noordveluwse.nl
www.noordveluwse.nl

Vervolg Lady's ride

De eerste ladies ride… heel bijzonder om hier
bij te zijn. Voor mij als redelijk nieuw lid best
spannend.
Onbekende dames en ik nog eens op een on
bekende motor. Zelf heb ik geen motor maar
huur deze regelmatig. Dit jaar bij TT- motoren.
Het was even zoeken naar een juist model,
ben nogal klein van stuk. Maar het was een
heerlijke rit en de motor reed fantastisch. Ik
reed op een Kawasaki Ninja 400. Zwart met
groen, mooi afgestemd op mijn bril.

Vanuit Elburg zijn we via leuke, onbekende
weggetjes richting huis gegaan, hebben we
de dijk in Zalk nog even meegepakt en zo weer
via Hattem terug naar het thuishonk (voor 4
van de 5) in Heerde gereden.
Het was een hele gezellige dag, wat zeker voor
herhaling vatbaar is! We hebben dan ook af
gesproken dat dit zeker niet de laatste keer is
dat we een toertocht doen met de dames van
de club!
Paula Dokter

Voordeel van huren is dat je altijd op een rede
lijk nieuwe motor rijd. Deze was spiksplinter
nieuw, was alleen bij het pomp station geweest
om te tanken. En als je de motor inlevert hoef
je alleen maar af te tanken en de rest wordt
geregeld. Niet schoonmaken en kettingen en
zo smeren.
Maar er zijn ook nadelen zoals niet spontaan
op zondag op de motor stappen maar wie
weet komt dat nog. Door te huren leer ik op
verschillende motoren te rijden en ook deze er
varing is goed om een ervaren rijder te wor
den.
De rit met de dames was heel leuk en gezellig.
Wij zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat
dit voor herhaling vatbaar is. Op naar de vol
gende ladies ride.
Grietje Scheffer.

www.paddnrieders.nl

21

Altĳd SUPERdeals
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zeer uitgebreide
kledingshop
vol aanbiedingen
grote onderdelenen accessoireshop
goed uitgeruste
werkplaats voor
onderhoud van alle
merken

ATV

vakkundig opgeleide
monteurs
altĳd 150 mooie
occasions op voorraad
van alle merken
snelle en vakkundige
kkundige
schade-afhandeling
handeling
deling
scherpe
verzekeringspremies
spreemies

CROSS

gunstige
betalingsregelingen
gelin
ngen
tevens zĳn wĳ MX
M cross
dealer, ATV-dealer
-deaaler en
bromfietsdealer
ealeer

ledenkort

ing

Op alle nie
t afgeprĳsd
kleding en
de
onderdelen
ontvvangen
clubleden
maar liefst
10% kortin
g.

-10%
%

gebben motoren.nl
Industrieweg 25 7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳk-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

di.-vr. 08.00 - 18.00 uur
za. 08.00 - 16.00 uur

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

Vervolg Lady's ride

Lief & Leed
In deze tijden gaat het vaak over het Covid-19
virus. Maar er is meer dan dat helaas. Er wor
den ook berichten met de club gedeeld die wij
voor onszelf houden en niet gedeeld worden in
het bijpratertje.
Maar weet dat er aan een ieder gedacht
wordt, en een opkikkertje of een zonnestraal
verdient.

En dan voor het eerst als voorrijder(ster) van
deze rit en hekkensluiter van dit verhaal ben ik
blij dat alle dames er mee akkoord gingen en
spontaan kopij inleverden over deze eerste rit
zodat je kan lezen hoe wij als groep deze dag
ervaren hebben.
Eigenlijk is alles al gezegd en sluit mij bij de
woorden van de dames aan, maar.... wil nog
wel mijn man bedanken die er altijd voor zorgt
dat mijn motor afgetankt staat, de banden op
gepompt en kant en klaar buiten op de oprit
staat te shinen voor vertrek, waar zouden we
zijn zonder de mannen. xx
P.S. mijn buurvrouw stuurde spontaan de
mooie kaders toe om de kopij wat op te vrolij
ken tussendoor.
Dank daar voor.
Teuntje Nijhof

Ken of weet je iemand die een
hart onder de riem kan gebrui
ken ? Laat het ons weten, zodat
wij een kaart kunnen sturen of er
op bezoek kunnen gaan.

Veel ondernemers zijn geraakt de afgelopen
tijd.
Helaas heeft autobanden Schouten een zeer
moeilijke beslissing moeten nemen om te stop
pen met het bedrijf. Dit alles door ziekte en
geen opvolger te hebben. Respect voor deze
moeilijke beslissing. Wij bedanken jullie voor
het adverteren in ons bijpratertje en wij wensen
jullie veel succes en sterkte toe.

www.paddnrieders.nl
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Al 70 jaar
een begrip
in de regio!
Ons kantoor is al ruim 70 jaar een actieve speler in de lokale gemeenschap en
de regio Zwolle – Apeldoorn. Wat ooit begon als een administratiekantoor is
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende full service accountants- en
adviesorganisatie met een sterke focus op advisering van ondernemers in het MKB.
Sportlaan 4, 8181 BE Heerde 0578 691 670
info@bremaccountants.nl www.bremaccountants.nl

Verslag rit naar
Brabant

Al maanden lang was onze groep, t.w.: Wim
Grafhorst, Hans Kragt, Rob de Klerk, Andries
van de Wetering, Erik de Vries en Gerrit Bijster
bosch van plan om enkele dagen naar Duits
land te gaan. Dit lukte natuurlijk niet het laatste
jaar en daarom Heeft Rob de stoute schoenen
aangetrokken om iets anders te organiseren.
De grens kunnen we niet over en daarom moe
ten we maar binnen de landsgrenzen blijven.
Rob heeft een hotel geboekt in Aarle-Rixtel en
op zondag 2 mei zijn we toeristisch vertrokken
onder aanvoering van Wim. We waren op tijd
op het terras om te eten, want om 18.00 uur
moet de tent weer schoon zijn en dat lukte.

De volgende dag stond een rit van 300 kilome
ter naar Zuid-Limburg op het programma. Alle
bekende plaatsen richting Vaals en vandaar
weer langs een route naar het noorden.We
kwamen weer op tijd aan bij het klooster en
het weer was de hele dag erg goed.
De laatste dag was er veel regen,wind en ruk
winden voorspelt en het beloofde niet veel
goeds.
We vertrokken om 9.30 uur bij" de Brabantse
kluis" met de regenkleding alvast aangetrok
ken en we hadden afgesproken om linea recta
naar huis te gaan over de A50. In de buurt van
de Woeste Hoeve hadden we zin aan koffie. Na
de koffie gingen we voor het laatste gedeelte
en daar begon de narigheid.

Regen wind en rukwinden geselden ons tot
aan de afslag Vaassen. Daar werd het droger
en na 3 dagen waren we weer thuis .Rob had
de organisatie en de routes waren door ande
ren gemaakt. Iedereen had zijn taak perfect
gedaan. We hebben ons prima vermaakt en
het smaakt naar meer.

Gerrit Bijsterbosch.

www.paddnrieders.nl
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tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld
Exclusief dealer van Sunpower, Solarwatt,Exasun en HRsolar
Distributeur van verlichting en PV-systemen
Meer dan 15 jaar ervaring in duurzame energie
Projecten op nationaal en internationaal niveau
De meest veelzijdige duurzame specialist
Alle installateurs zijn VCA gecertificeerd

Verslag Meirit
Ik laat mijn Honda
ST 1100 Pan Euro
pean uit bouwjaar
2000 één keer in de
twee jaar onderhou
den bij de motor
zaak waar ik hem
heb gekocht, Wim
ter Braake uit Nije
veen. Dat wordt dan
gecombineerd met winterstalling en de gratis
haal- en brengservice. De afgelopen winter
was het weer onderhoud-tijd. De motor heeft
weliswaar weinig kilometers gelopen (in 21 jaar
nog maar 40.000 km), maar ook dan is onder
houd nodig: onderdelen slijten niet alleen door
gebruik, maar ook omdat ze ouder worden. Dit
jaar waren de afdichtringen in de carburateurs
aan vervanging toe, om beginnende benzine
lekkage te stoppen. Mooi op tijd voor de Meirit
was de reparatie voltooid en de motor weer
thuis bezorgd.
Met een prima rijdende motor gaat het op zon
dag 16 mei op weg naar het (nog steeds lege)
terras van Tapperij Teun, waar Gerrit Bijster
bosch, Theo en Paula Dokter, Harry en Alie van
Ommen, Gerard en Teuntje Nijhof en ikzelf uit
gezwaaid worden door Dennis Tijssen en zijn
zoon.
Na een kwartier rijden rijdt Henk Kok ons ach
terop, en hij sluit aan. Natuurlijk niet helemaal
achteraan, want die plaats is voorbestemd
voor de zwarte Yamaha FJR 1300 van Harry en
Alie van Ommen.
Via de A50 komen we bij Arnhem, waarna we
langs Oosterbeek en Doorwerth rijden om dan
even te stoppen in Heteren. Het is nog geen 12
uur, dus er is nog niets open voor de gewenste
koffie en de sanitaire stop. Gelukkig komt Fred
Gerson in Heteren het gezelschap versterken,
maar ook hij heeft geen thermoskan koffie
meegenomen…. We doen het met een snoep
je uit de trommel van Harry. Ook lekker! Tijdens
deze tussenstop krijg ik van de redactie van het
Bijpratertje het vriendelijk verzoek (lees: duidelij
ke opdracht…) om een stukje te schrijven voor
het clubblad.

www.paddnrieders.nl

Gerrit vindt dit deel van de Betuwe zo mooi, dat
hij ons tweemaal door de dorpjes Randwijk, In
doornik en Zetten voert. Maar, we komen toch
waar hij heen wil: de veerpont Lexkesveer over
de Neder-Rijn. Aangekomen aan de andere
kant rijden via Wageningen naar Ede. Daar is
de plaatselijke McDonald’s open voor het be
zoek aan toilet en een take-away-koffie.
Het begint te regenen, maar na een tijdje
schuilen onder luifel van een winkel, wordt het
weer droog. De route wordt vervolgd via Koot
wijk, Uddel, Elspeet en Vierhouten. In Vierhou
ten kunnen we met onze groep terecht onder
de parasol van Restaurant de Vossenberg voor
een lunch. Die parasol zal later nodig zijn, niet
om de zon tegen te houden, maar om droog
te blijven tijdens een flinke regenbui…

Henk Kok heeft blijkbaar niet voldoende zak
geld meegekregen om aan te sluiten op het
terras, want hij neemt afscheid met een arm
zwaai en een druk op de claxon.
Tijdens de lunch ontdekt één van de leden van
de groep op een ander deel van het terras een
niet nader te noemen Padd’nrieder, die met
een ons onbekende vrouw van een kopje koffie
zit te genieten. Er wordt flink op los gefanta
seerd wie dat nu toch wel zou kunnen zijn…..
Voorrijder Gerrit Bijsterbosch leidt het gezel
schap in Epe nog even over de (naar hem ge
noemde? ) Bijsterboschweg, waarna we rich
ting Heerde rijden. Daar nemen de Heerderna
ren afscheid en de drie overgebleven Hatte
mers zoeken hun weg verder naar Hattem.
Wat mij betreft een fijne start van een nieuw
motorseizoen!
Eef Wegerif.
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Foto Collage
Gemütlichkeit
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HEMELVAART
UITJE 2021
Net even anders maar sehr gemütlich. In de
hoofdrollen: Henk en Gerdien Dul,Jaap en
Bertha Aalberts Gerard en Teuntje Nijhof,Harry
en Alie van Ommen.
Al 16 jaren gaan we samen op pad.
We kijken er altijd weer naar uit, het Hemel
vaart uitje naar Duitsland en organiseren het
om beurten.
De bekendmaking van het reisdoel vindt jaar
lijks plaats bij Bertha en Jaap in Vorchten
onder het genot van koffie met gebak en een
hapje en een drankje. Altijd weer spannend,
waar gaat de reis naartoe? Maanden van te
voren beginnen we op onze groepsapp al te
zeuren om tips.
Schmitten im Taunus stond op het programma
voor 2020, door de coronapandemie
opgeschoven naar 2021 maar ook dit jaar he
laas nog niet mogelijk.
Na enig overleg waren we het al snel eens,we
gaan er rund um hause met elkaar een gezel
lig weekend van maken.
Donderdagmorgen om 10.00 uur verzamelen
bij Henk en Gerdien.
Harry en ik waren klaar voor vertrek, tot onze
verbazing was de Yamaha in beslag genomen
door twee kleine boefjes.De kleine bestuurder
stond binnen een mum van tijd klaar in veilige
kleding en helm.
Een paar kiekjes gemaakt en we werden door
Yara en Chiel uitgezwaaid.

www.paddnrieders.nl

Henk en Gerdien hadden een mooie route uit
gestippeld over de Veluwe met onderweg
een lekker bakkie koffie uit de thermoskan,
daarbij heerlijke boterkoek gebakken door
Bertha uit de nostalgische koektrommel van
Jaap.
Lunchen was na lange tijd weer mogelijk op de
terrassen, een paar personen uit de groep gin
gen dan ook helemaal uit hun dak bij Buds Tol
huis in Nieuw Milligen,we noemen geen
namen.
Na de toertocht de motor thuis stallen en alle
maal even lekker opfrissen voor het avondpro
gramma.
Tijdens onze uitjes naar Duitsland staat er altijd
een keer Spargel op het menu, dat willen we
natuurlijk niet missen dit jaar dus even drie ki
lootjes opgehaald bij de aspergekweker in
Raalte.
Gezellig samen kokkerellen en daarna genie
ten van heerlijke asperges, roseval aardappe
len, gegrilde beenham, gekookt eitje, hol
landaise saus en daarbij mag een bijpassend
Duits silvaner wijntje natuurlijk niet ontbreken.
Zum Wohl! Nog even naborrelen en dan huis
waarts op de fietse, wat dan echt heel zwaar
kan zijn.
Vrijdagmorgen om 10.00 uur verzamelen bij
Gerard en Teuntje, ze hadden een mooie route
gepland in noordelijke richting maar helaas
gaf de buienradar veel regen aan in het noor
den daarom besloten om richting s'Heeren
berg te rijden,ook een prachtige omgeving.
Natuurlijk onderweg weer lekkere koffie van
Henk en Gerdien en heerlijke boterkoek van
Jaap en Bertha. Een mooie route met leuke
weggetjes en laantjes omgeven door het
jonge groen ,prachtig zonnetje erbij dat is echt
genieten.
Voor de lunch zijn we neergestreken op het ter
ras van Partycentrum de Deel in Loerbeek, leuk
en lekker.
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Na de lunch richting Betuwe,een paar keer
met het pondje over de Nederrijn en vervol
gens via de Grebbeberg weer naar de Veluwe
richting Heerde.

Chiel van Ommen in een mum
van tijd in veilige kleding en pas
sende helm,toekomstig lid?

Rond 18.00 uur bij Gerard en Teuntje onder de
veranda proosten we met elkaar op weer een
gezellige dag, eerst borrelen natuurlijk met lek
kere hapjes erbij.
Het diner voor deze avond hebben we laten
verzorgen door Rest. de Spikke,we hebben
heerlijk gegeten. Teuntje had voor ons nog een
smakelijk nagerecht gemaakt. Onder het
genot van een paar afzakkertjes werd besloten
om de zaterdag niet te gaan rijden i.v.m. de
slechte weersvoorspelling.
Zaterdag aan het eind van de middag zijn we
bij elkaar gekomen om ons uitje af te sluiten
met eerst een borrel natuurlijk en aansluitend
een BBQ. Grillmeister Harry heeft zijn uiterste
best gedaan om het vlees op een vakkundige
manier te bereiden en dat is prima gelukt, aan
het eind van de avond waren de schalen leeg.
We hebben er met z"n allen een gezellig week
end van gemaakt en kijken nu alweer uit naar
volgend jaar, hopelijk kunnen we dan weer
over de grens want we hebben de mooie
wegen en bergen wel gemist.

Net even anders maar sehr gemütlich.

Groeten van ons allen.

Welkom nieuwe
leden
Jurien van Leeuwen
Marcel Wijgergangs
Marko van Oosten
Afmeldingen:
Margaret Wadycka
Willem Vermeij
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De Padd 'nmop

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerkplekken. Met meer dan 10.000 arikelen 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 combinaie 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, schoonmaakarikelen,
facilitaire producten, kantoorarikelen, papier,
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijfen lederwaren, tot aan complete projecinriching.
Totaalconcept doormiddel van Gerson
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het
Automaisering & Computers Team onder één dak.
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel,
catalogus, per telefoon, email en de webshop.
Grais parkeren voor de deur, snelle levering door
eigen servicebezorgdienst.

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

