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Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

Financiële planning

www.veldhuisadvies.nl

Sportlaan 4a, Heerde    tel. 0578 - 699 760 

Postbus 1, 8180 AA  Heerde   info@veldhuisadvies.nl

Uw financiën, 
onze zorg!



 
Vereniging 
 
Bestuur: paddnrieders@gmail.com
Bernd Bode (voorzitter)
Paula Dokter (secretaris)
Jan Hulsbergen (penningmeester)
Frits van der Tuin (2e secretaris)
Sören van Hell
Dennis Tijssen
Fred Gerson
Teuntje Nijhof
 
 
 
Internet
www.paddnrieders.nl
 
 
Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269
 
 
Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
K.v.K. 40104465
 
Lidmaatschap per jaar
Leden € 27,50
Sub-leden € 17,50
 
 
 
Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet-leden: € 5,00
(incl. 1 consumptie)
 
 
Secretariaat:
Paula Dokter
e-mail: paddnrieders@gmail.com
 
 

Commissies
 
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Sören van Hell
Gerard Nijhof
 
 
Toercommissie buitenland
Gerard Nijhof
Alie van Ommen
Andries van de Wetering (Routes)
 
 
Commissie Lief & leed
Dennis Tijssen
 
 
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
 
 
 
 

Redactie
 
 
Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Nienke Tijssen-Rietberg
Alie van Ommen
 
Redactiecontact
Teuntje Nijhof
tlg-nijhof@hotmail.com
 
 
Zakelijke advertenties
Fred Gerson; tel. 038 4442903
Jan Hulsbergen: tel.038 4441374
 
 
Druk
Editoo B.V. te Arnhem
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Voorwoord
voorzitter

Beste Leden,
Na wat versoepelingen in het 4e kwartaal van
2021 hadden we gehoopt dat het snel weer
mogelijk zou zijn om als bestuur weer fysiek met
elkaar te kunnen vergaderen. Het tegendeel
was waar, door de versoepelingen die waren
doorgevoerd stegen de coronabesmettingen
in zo’n rap tempo dat Nederland weer op slot
ging. We konden dus niet fysiek vergaderen,
maar de activiteiten van het bestuur gingen
natuurlijk gewoon door. De kas moest gecon
troleerd worden en alle overige stukken voor
de jaarvergadering moesten gemaakt worden.
Dit hebben we afgelopen jaar allemaal digi
taal moeten doen.
Toch hadden we als bestuur het voornemen
om dit jaar een fysieke ledenvergadering te or
ganiseren. Omdat de regels nog niet helemaal
helder waren hebben we als bestuur besloten
om de ledenvergadering een maand uit te stel
len om de kans op een fysieke ledenvergade
ring te vergroten.
We vonden een geschikte locatie bij ons thuis
honk Tapperij Teun, de regels gingen er af, dus
geen verplichte eindtijd of maximaal aantal
bezoekers. Het bestuur was er klaar voor einde
lijk weer een jaarvergadering met live publiek.
De weken voor de vergadering regende het af
meldingen in verband met coronabesmettin
gen. Veel leden die eigenlijk altijd aanwezig
zijn op de vergadering meldde zich af. Ik was
bang dat het een hele rustige vergadering zou
worden. Gelukkig was de opkomst ondanks
alle afzeggingen erg goed en hadden we +/-
30 leden op de jaarvergadering.
Tijdens de vergadering zijn de doorgemailde
stukken inhoudelijk behandeld. Dit ging erg
goed en zonder veel op of aanmerkingen. Er
waren geen vragen over het secretarieel jaar
verslag. Ook de financiële stukken zagen er
goed uit, deze zijn gecontroleerd en goed be
vonden door Tonny en Jarrin, waarvoor mijn
dank.
De toercommissie had de agenda voor ko
mend jaar al klaar en ook de buitenlandtour is
nog aan bod gekomen. Het belooft weer een
heel mooi motorjaar te worden.
Naast alle stukken hebben we ook stil gestaan

bij het vertrek van een aantal leden uit de toer
commissie en het bestuur.

Collin
(secreta
ris) was
dit jaar
aftre
dend en
niet her
kiesbaar.
We heb
ben Col
lin namens het bestuur bedankt voor zijn bewe
zen diensten en hem een lekkere fles wijn over
handigd.
Ook namen er een aantal leden van het 1e uur

afscheid
van de
toercom
missie.
Frits, Jo
hannet
en Wim
namen

afscheid na vele jaren trouwe dienst. Ook Frits
hebben we namens het bestuur bedankt en
voorzien van een flesje wijn en zijn vrouw Jo
hannet met een mooie bos bloemen. Wim kon
helaas niet aanwezig zijn tijdens de leden ver
gadering. Uiteraard hebben we Wim woordelijk
bedankt voor zijn bewezen diensten en zullen
we als bestuur zorgdragen dat er ook nog een
fysiek bedankje zijn kant op komt. Mooi om te
zien dat vrijwilligers zich zo lang inzetten voor
de club, petje af!
Gelukkig hebben we nieuwe vrijwilligers gevon
den die de commissies en het bestuur komen
versterken. In de toercommissie; Gerard en Sö
ren en in het bestuur; Sören en Paula. Alvast
bedankt dat jullie je willen gaan inzetten voor
de club en wens jullie veel succes en plezier.
Tot slot wil ik de bestuursleden en alle vrijwilli
gers die zich het afgelopen jaar hebben inge
zet voor de club hartelijk bedanken. In tijden
waarin iedereen druk is staan jullie toch maar
weer klaar om er voor te zorgen dat het reilen
en zeilen van de club gladjes verloopt.
Veel plezier met het lezen van deze editie en
tot ziens bij één van de komende evenemen
ten.
 
De Voorzitter Bernd Bode.
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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



Lief & Leed

Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig
wat we kunnen zeggen.
 
Ons medeleven gaat uit naar de echtgenote
en zoon van Marcel Beumer.
Petra en Mark Beumer, verdere familie en vrien
den heel veel sterkte kracht en moed met dit
grote verlies.
Marcel is in januari  2022 overleden.
 
..............................................................................
 
Ons medeleven gaat ook uit naar Tonny en
Ineke Ter Maten. 
Veel sterkte met het verlies van jullie moeder en
schoonmoeder. Op een leeftijd van 100 jaar is
Annie Steenbergen overleden. 

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. 

De Padd'n-mop 

Als luiheid een Olympische sport zou zijn,
dan werd ik 4e. 
 
Dan hoef ik het podium tenminste niet op te
klimmen. 

Voorwoord
redactie

Nieuw jaar, Nieuw motorseizoen, Nieuwe
ronde, Nieuwe kansen.
 
Wat een goede maar spannende start van
2022 met geen maatregelen meer. Wat was
het een rumoerig jaar. Het was echt de vraag,
waar gaat dit heen? Maar we kijken graag
vooruit naar een nieuw motorseizoen met voor
nu geen beperkingen of maatregelen.
Weer een frisse start.
  
Een jaar met een volle agenda met mooie mo
torritten. De schemerrit trapt het seizoen af, het
is geen grap op vrijdag 1 april.  
 
Verder hopen wij jullie dit jaar weer te mogen
verblijden met goed gevulde Bijpratertjes, dit is
natuurlijk alleen maar mogelijk met jullie input.
 
Schroom niet om in de pen te klimmen en al
jullie motorverhalen en toffe foto´s met ons te
delen.  
 
Dit kun je mailen naar : tlg-nijhof@hotmail.com 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier en een fantas
tisch maar vooral veilig motorseizoen.  
 
Lieve Groet het redactieteam Teuntje, Alie en
Nienke.

Via deze weg willen wij Wim nog even in het
zonnetje zetten na zeker 10 jaar actief redactie
lid te zijn geweest.
Wim bedankt voor al je mooie verhalen die je
met ons en de lezers wilde delen.
Maar ook voor je ondersteuning en nuchtere
blik bij het vullen van de Bijpratertjes. Wie
schrijft die blijft, we kijken uit naar je motorver
halen van 2022.
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AFRONDING VAN DE
WEIHNACHTSTOLACTIE
 
 
Na afsluiting van de stollenactie aan onze
leden en adverteerders hadden wij 4 stollen
over en na enig overleg hebben wij besloten 2
stollen te schenken aan
 
Woonzorgcentrum REHOBOTH in Wapenveld
en 2 stuks aan 
 
Woonvorm NIEUW BLOEMENSTEIJN in Hattem.
 
Bij Rehoboth trof ik als ontvangstdame Teuntje
Rietberg die ik als echtgenote en moeder van
een aantal Padd'nrieders niets hoefde uit te
leggen, de stol ook reeds had geproefd en
zeer lekker had bevonden.
Zowel BLOEMENSTEIJN als REHOBOTH waren
aangenaam verrast door deze geste en
namen de stollen dankbaar in ontvangst.
Het was een leuke afsluiting van:
de PADD´NSTOLACTIE, hopelijk kunnen wij in
2022 weer onze traditionele feestavond organi
seren.
 
Namens het Bestuur.
 

Bedankje namens Gebben Motoren

Bedankje van lid Sabine.
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Norton
Veluwerit     
 2021

Voor mij was dit de eerste toerrit van het jaar
van de Club. De vorige toerrit had ik voorbij
laten gaan in verband met het weer .. niet be
trouwbaar .. regen. Deze rit was goed te doen
qua weer en afstand. En we hadden weer wat
meer vrijheid met betrekking tot corona.
 
Lekker op tijd van huis gegaan en een beetje
binnendoor richting Apeldoorn-Noord. Na
tweeënhalf uur gearriveerd. Ik was nummer
vier. Met een warm onthaal door de aanwezi
ge leden én warme koffie met koek ... heel veel
koek. Het was bijna emotioneel, deze ontmoe
ting weer. Na anderhalf jaar mekaar niet ge
zien of gehoord te hebben.
Eerst maar koffie na de begroetingen. Daarna
een rondleiding door de werkplaats van Hans.
Heel erg professioneel en leuk aangekleed. En
stofvrij. Na de koek kon je van de grond eten.
De Norton M30 stond daar ook te glimmen en
is bijna voltooid (ziet er netjes uit Hans).
 
Ik kreeg ook nog de nodige reacties op mijn
motor. Zo van: "Wat heb jij nou?" Of: Maar wel
mooi, altijd beter van wat er bij mij in de buurt
stond, had toen maar wat gezegd.
In de tussentijd kwamen er nog meer oud-be
kenden die ik een tijd niet had gezien. In totaal
waren er zo’n 16 tot 17 motoren.

Martin is heel blij met z'n Royal Entfield

 
Zo rond 11.30-12.00 uur was de start van de rit
richting Henk Dul. Via de Veluwe kwamen we
aan in Heerde. Vandaar de Veluwerit. Wat een
prachtig weer hadden we met z’n allen. 
 
Het was ook weer een warm onthaal bij de fa
milie Dul.
We waren bij Henk om zijn project te bewonde
ren. Want hij is namelijk bezig om van een be
staand 850 blok een 1000cc+ blok te construe
ren. In mijn optiek best netjes en ingenieus. En
best leerzaam voor een leek zoals ik.
 
De familie had ook voor de inwendige mens
gezorgd. Broodjes, ballen gehakt, ham, kaas
(géén hagelslag).
Na afloop van het bezoek had Henk nog een
kleine verrassing voor ons in petto. Namelijk
voor iedereen een Commando cilinderkop.
Maar dan wel een 3D exemplaar van plastic,
ter grootte van een halve eierdop.
Daarna zijn we weer naar ons beginpunt ge
gaan. Nu rechtstreeks via het Apeldoorns Ka
naal. Aldaar met koffie of fris nog wat nazitten
en kletsen over alledaagse dingen. En toen
weer richting huis.
Hans en Nancy: ik vond het geslaagd. Ga zo
door.
 
Tekst: Martin Boer
Foto’s: Hans Mijnders
 

Bijpraten bij het startpunt

meerdere foto's volgende pagina bij Henk
en Gerdien Dul thuis.

11www.paddnrieders.nl





Veel belangstelling voor Henk zijn project.

Voor iedereen een Commando cilinderkop
3D exemplaar van plastic als cadeau.
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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 

 



De broodjes Bal laten zich goed smaken

Afscheid van een leerzame dag.

Henk hoopt dat Sjaak Nugter ook van de
partij zal zijn, en gelukkig is dat het geval.
Want ooit was de Fastback van Sjaak in het
bezit van Henk.
 
Tijdens de INR in de Wieringermeer in 2004
herkent Henk de Norton aan het kenteken.
 
Soms lijkt de motorwereld heel klein.
Oude liefde roest niet, maal 2,
zie de volgende pagina.

15www.paddnrieders.nl





Oude liefde roest niet!
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www.gebben motoren.nl

ALTJD SUPERDEALS

SPORT

MX

 ✓ zeer uitgebreide kledingshop 
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen- en 
accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste werkplaats 
voor onderhoud van alle merken

 ✓ vakkundig opgeleide monteurs

 ✓ altjd 150 kwaliteitsoccasions 
op voorraad van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige 
schade-afhandeling

 ✓ scherpe verzekeringspremies

 ✓ gunstige betalingsregelingen

 ✓ grootste Yamaha Exclusief 
dealer van Road, MX, ATV en 
bromietsen in Nederland

ATV

ROAD

Industrieweg 25  7949 AJ Rogat

(aan de A28 De Wijk-Meppel, afrit 24)

dinsdag-vrijdag 08.00 - 18.00 uur

zaterdag 08.00 - 16.00 uur

T 0522 - 443 820

info@gebbenmotoren.nl

van maart - oktober:
donderdag 08.00 - 21.00 uur

ledenkorting
Op alle niet afgeprjsde 

kleding en onderdelen 

ontvangen clubleden

maar liefst 10% korting!

-10% 



Clubkalender     
         2022

                                                                   
Schemerrit                           1 April
 
Openingsrit                           9 April
 
Meirit                                    15 Mei
 
Lady's ride                           21 Mei
 
Avondvierdaagse          Di 21 t/m Vr 24 Juni
 
Excursierit                            9 Juli
 
29 ste
Padd'nriederstoer               21 Augustus
 
 
Buitenlandtour                    8 t/m 11 September
 
 
Herfstrit                                25 September
 
 
Sluitingsrit (met snert)         15 Oktober 
 
 
Feestavond *                      19 November*
 
 
data* nog niet definitief
 
 

Let op :
Deelname aan onze activiteiten
is altijd volledig op eigen risico !
Tip : zorg voor een goede aan
sprakelijkheidsverzekering en

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Verslag van mijn solo-
ritje op maandag       
3 januari 2022.
Op bovenstaande dag scheen de zon, een
dag geen regen en de wegen waren droog.
Kom, dacht ik, laat ik eens een ritje maken om
het nieuwe jaar goed in te gaan.
Het was een zogenaamd solo-ritje. D.w.z. dat je
dan alleen aan het rijden bent.
Dat geeft ook voordelen, t.w.:
    * Je hebt geen misverstanden wie er voor
aan mag rijden.
    * Je hebt geen misverstanden wie er mid
denin mag rijden en
    * Je hebt geen misverstanden wie er achter
aan mee mag karren.
  (Dat scheelt weer snelheidsbekeuringen om
bij te blijven.)
   * Daarnaast hoef je ook niet in de spiegels te
kijken of de achterblijvers wel
  mee kunnen komen.
   * Je hoeft niet te remmen wanneer je voor
ganger vaart mindert.
   * Je hoeft geen gas bij te geven wanneer je
voorganger sneller gaat rijden.
Als je bovenstaand verhaal niet begrijpt zal ik
e.e.a. even duidelijk toelichten:
Ik rij dus in een groep, maar de andere groeps
leden zijn er niet bij.
En nu zijn we er uit.
De rit ging van Hattem naar Wapenveld- Heer
de- Wezep, via de A28 naar Zwolle en vandaar
terug naar Hattem.
Het verhaal is langer dan de rit, maar ik heb
weer genoten en dat is het voornaamste.
 

Gerrit Bijsterbosch
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Sportlaan 4, 8181 BE Heerde    0578 691 670

info@bremaccountants.nl    www.bremaccountants.nl

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.

 Al 70 jaar 
   een begrip
in de regio!



12 Daagse zomertour
2021

Gerard en Teuntje Nijhof, Harry en Alie van
Ommen.
 
Vrijdag 30 Juli.
 
Na een bakkie koffie aan de Oenerweg vertrek
richting Sauerland. We hebben er zin in,einde
lijk weer lekker over de grens op naar mooie
bochtjes en bergen. Tijdens een koffiepauze
even op zoek naar een hotel in Schmallenberg
maar helaas alles volgeboekt, dan wijken we
uit naar Winterberg. Zo gezegd,zo gedaan ´s
middags lekker aan een biertje op het terras
van Hotel Central, een bekend adres voor ons. 

 

Zaterdag 31 Juli.
 
Zaterdagochtend toch weer bijtijds aan het
ontbijt na een veel te gezellige vrijdagavond
aan de Pinot Grigio. Vandaag staat Ber
mutshain op de planning om de puntjes op de
i te zetten met gastvrouw Ullie voor de Buiten
landtour in September 2021. Onderweg een
aantal stops, favoriet zijn bij ons de Konditorei
en, altijd lekkere koffie met daarbij een heerlijk
belegd broodje. Rond half vijf na een prachti
ge rit gemaakt door onze routemeister Andries
komen we aan bij Hotel Deutsches Haus in Ber
mutshain waar we wederom gastvrij worden
ontvangen. Eerst lekker douchen daarna met
gastvrouw Ullie om de tafel om het weekend
van de Buitenlandtour door te nemen. Inmid
dels wordt het frisser buiten en gaan we naar
binnen om een hapje te eten. Onder het genot
van een drankje natafelen en brainstormen,
waar gaan we morgen naartoe? De keus valt
op Beieren.

 

 

Zondag 1 Augustus.
Het zonnetje lacht ons toe, eerst ontbijten daar
na alle koffers en tassen op de motoren, nog
even een kopje koffie en op naar Beieren. Lek
ker zwieren door een prachtig landschap, af
en toe een stop om wat leuke kiekjes te
maken.Eind van de middag komen we aan bij
Bierhotel Brauereigasthof Schneider in Essing,
een pareltje in het Altmühltal. Het dorpje ligt
geperst tegen de Jura-rotsen, een prachtig
plekje. Motoren in de schuur, bagage naar de
kamers en dan genieten van een biertje in de
brouwerij uit eigen brouwerij. Het diner wordt
geserveerd in de brouwerij herberg. Nog een
afzakkertje in de brouwerij en dan lekker sla
pen. Morgen gaan we de grens over naar Oos
tenrijk.
 
Maandag 2 Augustus.
Ontbijten, motorkleding aan, bagage op de
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motoren en karren maar. Mooie kronkelige
weggetjes door de bossen en over de bergen,
meerdere stops om van het uitzicht te genie
ten. Het zoeken naar een hotel laat nog even
op zich wachten door slecht internet bereik, uit
eindelijk lukt het we gaan naar Hotel Post in Ab
tenau in het Salzburgerland. We worden vrien
delijk ontvangen door Großmutter, ze heeft
niets met mondkapjes en de anderhalve meter
lapt ze ook aan haar laars. Ze neemt ons aan
de arm en brengt ons al babbelend hoogstper
soonlijk naar de lift. Gezellig hotel, prima ka
mers, heerlijk eten, genoeg redenen om een
nacht bij te boeken. 

 
 
Dinsdag 3 Augustus.
Vandaag een rustdag voor de motoren, het is
regenachtig maar we gaan er toch even op uit
met  paraplu's. Het plaatselijke kerkje bezichti
gen, we komen daarbij over het kerkhof en vra
gen ons af waarom er op alle graven bakjes
staan, een vriendelijke dame vertelt ons dat
het bakjes zijn om te vullen met wijwater (geze
gend water). Terug in het hotel halen we de
landkaarten erbij om een bestemming te zoe
ken voor woensdag, de keus valt op Fiss Tirol
wel een rit van 335 km maar we gaan ervoor.
Het zou mooi zijn als we bij Hotel Fernblick een
aantal dagen  kunnen verblijven een bekend
adres voor ons,een belletje en ja hoor twee ka
mers beschikbaar voor twee nachten.
 
Woensdag 4 Augustus.
De weersvoorspellingen voor vandaag zien er
niet goed uit dus de regenpakken binnen
handbereik en maar goed ook want halverwe
ge hebben we ze echt hard nodig. Bij aan
komst in Fiss komt het zonnetje weer om de
hoek kijken,motoren in de garage en de regen
pakken uit. Huisregel 1 eerst een willkommen
schnaps aan de bar daarna mag je naar de

kamer . Hotel Fernblick maakt deel uit van Kur
ven und Knödel een organisatie waar meerde
re motorhotels bij aangesloten zijn, ze organise
ren gezamenlijke toertochten, alle hotels be
schikken over een garage met alles erop en
eraan om te sleutelen en een wasplaats, ze
hebben ook motoren voor de verhuur.
 
 
Donderdag 5 Augustus.
Vandaag blijven de motoren in de garage, we
gaan met de gondel naar de Moseralm en
wandelen bergafwaarts, zo af en toe een ge
sprek op hoog niveau met de koeien.
Bij aankomst beneden gaan we op het terras
van de Hexenalm zitten en bestellen een lekke
re Käseplatte met je raad het al iets te drinken
erbij.
Gerard en Harry geven de motoren nog een
wasbeurt ´s middags in Andy's garage. ´s
Avonds staat er een buffet klaar voor de gas
ten. Daarna gezellig de flesjes wijn leegmaken
op het balkon. Lekker slapen en gezond weer
op.
 

 
Vrijdag 6 Augustus.
 
We boeken een nachtje bij, vandaag gaan we
touren naar Italië. Bijtijds stappen we op de
motor om een mooie tocht te maken via de Re
schenpass richting Stelvio. Het is stralend mo
torweer, koffiepauze aan de Reschensee.
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Van Haersoltemarke 40
8016 DD  Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

kwaliteit
vakmanschap

planmatig onderhoud
behangen

uitstukwerkzaamheden



 
 

Via 48 haarspeldbochten aan de oostzijde on
danks veel te druk verkeer de top bereikt van
de Stelvio,via de westzijde Bormio weer richting
Fiss.Heerlijke tocht gereden vandaag met al
leen maar zon,echt genieten.
 

 
Zaterdag 7 Augustus.
 
Vandaag gaan we richting Vorarlberg,tussen
door een bezoekje bij een collega van Harry in
Holzgau in het Lechtal,zij heeft samen met haar
man een huis gekocht en zijn nu druk aan het
verbouwen.Na het bezoek rijden we naar Berg
hotel Madlener in Damüls Vorarlberg,het ligt op
1430 meter met een prachtig uitzicht, waarvan
wij helaas niet optimaal kunnen genieten door
zware regenbuien. Allemaal lekker douchen,
daarna nemen we plaats aan de bar waar we 
vriendelijk worden bediend door Alexandra,
midden 50, lichte beperking en veel humor.
Heerlijk gegeten o.a.door het zelf bereiden van
vlees op een hot stone.
 
Zondag 8 Augustus.
Schwarzwald staat vandaag op het program
ma, we rijden een prachtige route via Zwitser
land. Tijdens een pauze zoeken naar een hotel,
dit keer gaan we naar Hotel Gasthof zum Och
sen in Furtwangen..Bij aankomst kunnen we
nog volop genieten van de heerlijke zon op het
terras.Een traditioneel ietwat verouderd Duits
hotel maar prima kamers, vriendelijk personeel
en een echte Deutsche Speisekarte dus de
buikjes echt vol.
 
Maandag 9 Augustus.
 
Nog één adres te gaan en wel naar Hotel
Mühlenthal te Schwalbach in het mooie Saar
land,dit met de reden om eens te gaan kijken
of dit misschien een geschikte locatie kan zijn

voor de Buitenlandtour 2022.We rijden door het
mooie Schwarzwald via Frankrijk naar Schwal
bach. Bij het hotel worden we vriendelijk ont
vangen door een oom van de familie,de eige
naren zelf zijn niet aanwezig i.v.m.een familie
feestje. We ontvangen de sleutels en hij wijst
ons even de kamers,buiten worden er 4 flessen
bier uit de koelkast gehaald ter verwelkoming,
we voelen ons nu al thuis.We krijgen ook alvast
een rondleiding door het hotel,wij hebben er al
een goed gevoel bij.´s Avonds gezellig zitten
eten bij het restaurant buiten. 
 
Dinsdag 10 Augustus
Na het ontbijt een leuk gesprek met de eigena
ren,gastvrouw Uschi stuurt ons een offerte.
 
Tijd om naar huis te gaan,nog een stukje bin
nendoor touren en dan de snelweg op naar
Nederland.´s Avonds gezellig ter afsluiting een
hapje eten in Heerde.
 
12 Daagse Zomertour  2021 niets moet, alles
mag! Voor ons een heerlijke ontspannen en
gezellige vakantie,we kijken er met veel plezier
op terug!!!
 
Veel plezier dit motorseizoen,
 
Gerard en Teuntje Nijhof, Harry en Alie van
Ommen.
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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	

	

	 	

	

	 	



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 combinaie 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 arikelen 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, schoonmaakarikelen, 
facilitaire producten, kantoorarikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 

en 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.




