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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!



Commissies
 
Toercommissie algemeen
Sören van Hell (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Guido Reinink
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
 

 
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
 
 

Colofon
NR. 136 / Juni 2022
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Voorwoord
voorzitter

Voorwoord
redactie

21 Juni,de langste dag,het begin van de zomer
met een goede start. Voor de Padd'nrieders de
1e avond van de Avondvierdaagse, een heer
lijke avond om een mooie route te gaan rijden.
 
Vers van de pers de Juni-editie 2022 van het Bij
pratertje 28 pagina's dik, gevuld met mooie
verhalen en verslagen voor en door onze
leden, zelfs van de nieuwe leden.
 
Hartelijk Dank!!
 
We zijn allemaal weer volop aan het genieten
van ons normale leventje.
De agenda's staan weer overvol met  bezoek
jes aan familie en vrienden,het organiseren
van feestjes of lekker even een terrasje pakken.
 
Over een aantal weken begint de zomervakan
tie,lekker luieren in Frankrijk,wandelen in Oos
tenrijk,kamperen in Nederland of misschien
neem je de beslissing om met de motor op
pad te gaan.
 
Wij staan te popelen om jullie vakantieavontu
ren en foto's te plaatsen in de September-edi
tie. Kopij graag sturen naar:  tlg-nijhof@hotmail.
com
 
Veel leesplezier!
 
Wij wensen jullie een heerlijke zomervakantie.
 
 
Nienke.Teuntje en Alie,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor jullie ligt al weer de 2e editie van het Bij
pratertje.
 
Ik kijk als voorzitter terug op een goed 1e half
jaar. Het begon met de ledenvergadering
waar twee nieuwe jonge leden zijn toegetre
den tot het bestuur, Sören en Paula. Super om
te zien dat er meer jonge leden bereid zijn om
zich in te zetten voor de club. Ook neemt Sören
deel in de tourcommissie samen met Gerard.
Kortom we hebben weer een goede bezetting
in het bestuur en in de commissies.
 
Ook gaat het goed met het ledenaantal, on
danks dat er elk jaar wel een aantal mensen
hun lidmaatschap opzeggen, veelal omdat ze
stoppen met motorrijden hebben we er meer
leden bij gekregen. We zijn zelfs bijna bij de
magische grens van 100 leden, tijd voor een
feestje.
Hopelijk kunnen we je in de volgende editie
vermelden wie het 100ste lid is geworden!
 
Ook de ritten die we georganiseerd hebben
zijn druk bezocht en dat doet ons goed. Ook
de aanmeldingen voor de buitenlandtour zijn
weer boven verwachting! Tijdens onze laatste
activiteit, de avondvierdaagse, hadden we ook
een super opkomst, elke avond weer. Daarover
kunnen jullie meer lezen verderop in dit Bijpara
tertje.
 
De zomervakantie staat voor de meeste weer
voor de deur dus ik wens jullie allemaal een
hele fijne vakantie! Geniet van het mooie weer
en hoop jullie allemaal snel weer te zien tijdens
één van onze activiteiten.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
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



Clubkalender     
         2022

                                                                   
 
 
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.

De Schemerrit van 1 April werd door slechte
weersomstandigheden al vroeg geannuleerd.
Lage temperaturen zelfs hagel en sneeuw
(geen grap)was mogelijk. De tourcommissie
en het bestuur namen hierdoor het besluit om
deze rit te cancelen.
 
Toen was de hoop op de Openingsrit geves
tigd, het zag er nog redelijk uit maar 9 April
doet wat ie wil.
Opnieuw was het nat en koud,1 clublid had de
moed verzameld om zich deze ochtend bij
Tapperij Teun te melden en warmde zich op
aan een lekkere bak koffie van Diana die al
weer vroeg uit de veren moest na een kort
nachtje. Een teleurstelling voor onze tourcom
missie  die deze mooie tocht in elkaar hebben
gezet.
 
Diana hebben we namens alle leden bedankt
met een mooie bos bloemen als troost voor die
ene bak koffie die met liefde werd genuttigd.
De routes van zowel de Schemerrit als de Ope
ningsrit kunnen op een later tijdstip gereden
worden en zijn zeer de moeite waard.
 

Schemerrit en
Openingsrit 
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        Meirit 

Hallo leden van de Padd'nrieders
Zoals beloofd mijn verhaal na de meirit. 
 
Als eerste bedank ik iedereen voor het warme
welkom.
 
Voor de meirit heb ik een uitnodiging gekregen
van Dennis en werd op een leuke manier bij
een groep aangesloten om kennis te maken
met jullie club.
En jullie hebben me gevraagd om  hierover iets
te schrijven
 
 

 

 
Persoonlijk vind ik het wel een beetje moeilijk
om gelijk na de eerste dag een verhaal te ver
tellen over de club.
Maar ik probeer het wel kort te houden.
Mijn eerste indruk van de  groep is dat ieder
een heel open en gezellig is, elkaar wel of niet
goed kent en goed motor kunnen rijden.
 
Verder is me opgevallen dat er een duidelijk
taakverdeling is in de club. (zoals de redactie,
het regelen van een dagje weg).
En het gaat niet alleen over het rijden maar
ook het sociale (koffietijd), ergens een  leuke
plek bezoeken (TT).
 

 

 

 
En de route is handig in elkaar gezet.
A) Veel “way points” die zorgen dat navigatie
niet zijn eigen weg gaat kiezen.
 B) Inclusief snelweg inbegrepen. De meeste
motorroutes worden de snelwegen vermeden.
 
Al met al vond ik het op een paar punten na
(waar ik iemand onbewust de pas heb afge
sneden) en aan het einde op het laatste mo
ment de afslag heb gemist) een leuke en ge
zellige dag.
 
 
Bedankt allemaal namens Ferdinand en wie
weet tot gauw.
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Na een lange tijd kunnen we eindelijk weer
meedoen met een tourrit. En dan wordt je ge
trakteerd op zulk mooi weer en een prachtige
route. Helaas maar een klein groepje deelne
mers (vandaag).
Een stukje snelweg, en daarna door het Drent
se land. Bloeiende brem, velden boterbloemen
of tulpen maken het helemaal tot een plaatje.
 
Heel veel afwisseling zo rijd je door de bossen
van Dwingeloo, dan weer langs de vennetjes
en de heide velden bij Zeegse Super. Roelf en
ik komen uit die regio en als kind heb ik de eer
ste tien jaar elke vakantie in Zeegse doorge
bracht. Gevaren op de Drentse AA, gelopen
op de zandvlaktes. De route ging door de be
kende velden en wegen. Gezellig met Claudia
en haar man hebben we er een prachtige dag
van gemaakt. Het was jammer dat de fietsers
ook toestemming hadden om gebruik te
maken van de wegen. Na een pauze ging de
weg weer verder door naar Ommen , Balkbrug.
Daar hebben we de route afgebroken omdat
we in IJhorst verblijven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een compliment aan de tourcommissie.
 
Misschien een tip voor een volgende club
avond: inhalen tijdens een tourrit. Sommige
mensen zijn de regels na zo lange tijd, verge
ten. En het is fijn, na zo’n mooie dag om alle
maal heel thuis te komen.
 
Voor de mensen die niet geweest zijn, het is
echt de moeite waard om deze rit op een
ander tijdstip te rijden, je hebt echt iets moois
gemist.
 
Carla de Boer

Heb je  je motorrijbewijs gehaald? 
 
Heb je al jaren je motorrijbewijs?
 
Sluit je dan aan bij de gezelligste motorclub
van Wapenveld Heerde Hattem en Omstreken.
Geef je als nieuw lid op, we zijn een club van
bijna 100 leden ! 
 
Gratis een kop koffie bij elke rit.
 
Verschillende prachtige routes door Nederland
 
en niet te vergeten elk jaar de buitenlandtour.
 
Een feestavond!
 
Veel gezellige gesprekken en info, wie wil dat
nu niet.
Wees welkom en geef je op:
 
paddnrieders@gmail.com
 
 
 
 
 
 

15 Mei Meirit
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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!



 
      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 Lady's Ride

Hoi allen,
 
Om te beginnen zal ik mij kort even voorstellen.
Ik ben Sarina de Graaf, 22 jaar en woon samen
met mijn vriend, Damy Bredenhof, in Heerde. Ik
studeer verpleegkundige op het Windesheim in
Zwolle en hoop juni 2023 klaar te zijn. In mijn
vrijetijd spreek ik af met vrienden en daarnaast
speel ik voetbal bij de dames van SEH in Heer
de.
 
 
In juni 2021, nadat het motorvirus bij mij is over
geslagen, begonnen met het volgen van les
sen bij Edwin Docter. Eindelijk in maart 2022
mijn rijbewijs gehaald en gaan rijden. Vrijwel
meteen kwam ik er wel achter dat het alleen rij
den best doelloos was en mistte dan ook de
gezelligheid. Op Facebook zag ik verschillende
berichten voorbij komen van de Lady’s Ride op
zaterdag 21 mei. Het leek mij leuk om hieraan
deel te nemen, echter stond de motor nog bij
de garage… en was het hopen dat ‘ie op tijd
klaar zou zijn. Gelukkig! Vrijdagavond, was hij
klaar en kon ik meedoen! Wel wat zenuwachtig
en natuurlijk veel te vroeg, reed ik naar Tappe
rij Teun om te verzamelen. Rond 9 uur kwamen
er meer dames en zijn we met vijf van start ge
gaan.
 
 

Tijdens de rit veel onbekende plaatsen gezien
en weet dan ook niet meer precies waar we
koffie met appeltaart gehad hebben, maar dit
was een goed moment om elkaar beter te
leren kennen, erg leuk! Via Harfsen, Laren en
Lochem naar Ruurlo gereden. Hier is gezellig
geluncht en veel gepraat, dan is de wereld in
eens wel erg klein  
 
 
Na het lunchen doorgereden naar Zelhem.
Vlak daarna gestopt om wat te overleggen en
vervolgens verder te rijden. Het verder rijden
ging anders dan verwacht en kreeg de motor
niet meer aan de praat.. Eén belletje verder en
kwamen wij tot de conclusie dat de motor aan
gedrukt moest worden. GELUKT, de motor liep
weer! Deze rit is echter wel het bewijs dat wij,
vrouwen, geen man nodig hebben als het
gaat om de motor aan de praat krijgen als het
stilstaat. Via Zutphen en Terwolde de weg ver
volgd naar Heerde, om nog een afsluitend
drankje te doen bij de Spikke.

 
 
Ondanks de pech, een erg leuke en gezellige
dag gehad. Zeker voor herhaling vatbaar!
 
 
Sarina de Graaf
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Lady's Ride
Vervolg

Impulsief sprak ik af via een whatsappgroep “
Girl Motorsquad” (waar ik nog niet zo lang in
zit) om afgelopen zaterdag mee te gaan met
de lady’s ride van de Paddnrieders. Ik kende
Sarine, degene met wie ik afsprak ook niet
maar dat maakte het juist leuk. Eenmaal bij de
Tapperij aangekomen waren we de eerste rij
ders en wachtten we vol spanning op degene
die zouden komen. Met z’n vijven startten we
de motortocht. Best spannend want hoe rijdt
iedereen…. Ondanks dat ik al wel zo’n 12 jaar
mijn rijbewijs heb, heb ik niet vaak meegere
den in een groep.
 
 
 
 

 
 
 
Het was leuk om eens met de motor met het
pondje naar Olst te gaan, dat was voor mij de
eerste keer. Van daaruit mooie stukken gere
den door de landerijen, dat was genieten. We
kwamen door dorpjes waarvan ik de naam
nog niet eerder had gehoord en in zo’n dorpje
hadden we de eerste stop, een leuke locatie
bij de Zwiepse molen.
 
Na het verorberen van een heerlijke appeltaart
en een bak koffie stapten we weer op om lek
ker verder te rijden. Dit keer niet een lang stuk
omdat we te horen hadden gekregen dat je in
Ruurlo lekker en gezellig kon lunchen. Bij beide

locaties konden we elkaar wat beter leren ken
nen en werd ook meer verteld over de club, de
activiteiten die georganiseerd worden en wat
we kunnen verwachten als lid.
 
Eenmaal uitgegeten en deels uitgekletst, stap
ten we weer op. Dit keer met een dame minder
maar dat mocht de pret niet drukken. Nog
weer genietend van de mooie omgeving en
het aardige weer reden we verder. Tijdens een
kort overlegmomentje gaf 1 van de motoren
problemen. Tja, daar sta je dan als dames
samen maar we hebben ons niet laten kennen
en de motor weer aan de praat gekregen.
Super om dan weer samen op pad te kunnen
gaan! We besloten nu maar niet om ergens
nog iets te gaan drinken maar voorzichtig weer
terug te gaan richting Heerde.
Maar wat een prachtige stukken hebben we
daar gereden, dwars door de natuur, lekkere
bochtjes en zonder problemen zijn we in Heer
de aangekomen. Na een laatste drankje op
het terras namen we afscheid.
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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% 



 
Ik heb genoten van de rit, van de mensen die
ik heb leren kennen en het was leuk om zo met
een gezamenlijke hobby bezig te kunnen zijn.
Het smaakt naar meer dus na even kort naden
ken heb ik besloten om me als Zwollenaar toch
aan te melden bij jullie club.
 
 
Als nieuw lid is het natuurlijk ook wel fijn om je
even voor te stellen dus bij deze;
 
Ik ben Ciska Stam, 43 jaar en moeder van 3
zonen in de leeftijd van 20, 18 en 14 jaar. In het
dagelijks leven werk ik als kraamverpleegkundi
ge op de afdeling Verloskunde in Isala. Naast
motorrijden kan ik ook genieten van een potje
voetballen, fotograferen, wandelen maar ook
van een avondje netflixen op de bank of een
boekje lezen. Er zijn nog veel meer dingen
waar ik blij van wordt maar dat komt vast nog
wel eens ter sprake.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jaren op een Honda Shadow te hebben ge
reden ben ik na een stop van 2 jaar overge
stapt op een Suzuki Gladius. Wat een genot,
dat rijdt heerlijk! De bochten zijn een stuk lek
kerder te rijden en ik probeer de motor daarbij
ook steeds platter te leggen. Tijdens de rit lever
de dat na een bocht wel een middelvinger op
omdat een busje mij niet had gezien….. Maar
goed, heb nog wel wat ervaring op te doen
dus ben bij jullie vast aan het goede adres. Tot
snel!
 
Ciska.Stam
 





 
In motorblad MOTOPLUS las ik in Februari j.l. de
advertentie over de MOTOPLUS LEZERSREIS 2022
van 12 -15 MEI georganiseerd door HORIZON
MOTOR REIZEN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit pure verveling door de tijd van het jaar heb
ik mij en Junior maar ingeschreven om wat in
het vooruitzicht te hebben.
De reis betrof een groepsreis die in April en Mei
georganiseerd werd en ik heb voor Mei geko
zen vanwege de betere weersverwachtingen.
HORIZON zorgde voor reisbegeleiding ter plek
ke,heen -en terugroute en korte en lange dag
routes.
Het reisgebied was het PFALZERLAND DUITS
LAND met als startpunt Hotel Bastenhaus in
Dannenfels am Donnersberg wat in de directe
omgeving van Kaiserslautern ligt.
 
De rechtstreekse afstand over de autobahn
van Hattem naar Dannenfels bedraagt 435 km.
 
De heenroute startte Simpelveld Zuid Limburg
en moest/kon op eigen gelegen gereden wor
den hetgeen een aantal deelnemers met extra
overnachting gedaan hebben.
Vanuit Hattem vond ik dat wat te omslachtig
en had ik besloten om rechtstreeks de auto
bahn te pakken en de laatste 100 km binnen
door te rijden.
Deze groepsreis bestond uit 18 deelnemers
zowel echtparen als solorijders,verdeeld uit alle

hoeken van Nederland.
Groningers,Zwollenaren, PEC aanhangers leuk
voor Jr.,Tukkers,Zeeland,Utrecht,Noord Holland
enz.
 
Het Pfalzerland kun je omschrijven als ZEER
bochtig,heuvelachtig ,zeer afwisselende uit
zichten en super glad straatwerk (zonder die
verrekte Drempels) in 1 woord “FANTASTIES” en
de weersverwachting was ook FANTASTIES!! en
was perfect.
 
Voor -en Na het avondeten uitgebreid met ie
dereen kennisgemaakt en bij het avondeten
had ik natuurlijk weer met al mijn gekletst een
wel heel bijzondere kennismaking.
Naast mij zat een man die vrij moeilijk te ver
staan was,lag niet aan mijn gehoorapparaten,
zijn Nederlands liet wat te wensen over zeg
maar….
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bleek een Joodse Rus te zijn van 52 jaar (It
jer), die 28 jaar geleden met zijn hele familie
wegens het Antisemitisme in Rusland naar NL is
geëmigreed.
Naast hem zat zijn Russiesse vriend van 46 jaar,
die werkzaam is voor een groot Amerikaans be
drijf en nu 6 jaar vanuit NL voor hen werkt.
Deze kennismaking gaf voor mij wel aanleiding
tot de nodige gesprekstof(Oekraine) en wij be
sloten de volgende dag samen op te trekken/
rijden.
De Russen reden op een KTM 1290 en BMW
1200RS en ik heb hun in mijn beste Nederlands
en Engels uitgelegd dat ik wel achteraan zou
rijden en dat ze hun eigen rijstijl konden aan
houden en ik met Jr.achterop wel zou zien hoe
en wat!
Het bleek een vrij dramatische achtervolging te
worden,de Russen hadden van bochten rijden
geen kaas gegeten en pas 3 jaar het rijbewijs
en weinig ervaring.
Na ca.50 km dit te hebben aangezien heb ik
de jongens laten stoppen en na enige uitleg
de kop genomen.

Motoplus
Lezersreis        
Pfalzerland 2022



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

kwaliteit
vakmanschap

planmatig onderhoud
behangen

uitstukwerkzaamheden



Heb 2 dagen lesgegeven,hun vele malen kwijt
geraakt,veel gepraat,heel veel gelachen en
hun zienswijze van de huidige situatie aange
hoord ,zijn fel anti Poetin.!!!!
 
Al met Al een zeer geslaagde 4 daagse trip
met leuke mensen en ontmoetingen, super
routes en door de gemeenschappelijke hobby
is hier geen enkele sprake van  die “Verrekte
Drempels”
 
FRED en FREDDY GERSON
 
 
P.S.
De Lezersreis wordt ieder jaar georganiseerd
naar verschillende eindbestemming.
Onze Buitenlandtour wordt ook in deze contrei
en verreden.

Welkom nieuwe 
        leden

Padd'n-mop 



	

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	

	

	 	

	

	 	



De
Avondvierdaagse

Avond 4 daagse Dinsdag dag 1 Westwaarts

 

Heerlijke zomeravond met een grote opkomst
23 deelnemers
 
 
De koffie werd deze avond verzorgd door de
buren van Teunis, Grillroom La Rose
 
Nadat iedereen met iedereen was uitgekletst
zijn de meesten om 18:30 uur aan de route
richting het westen begonnen, via de Molen
weg Leemcule -  Wezep Oldebroek/ Het Loo -
Elburg naar Kampen, alwaar de koffie met......
heeft plaatsgevonden.
 
Via de bekende IJsselbrug  (stond natuurlijk
open) Naar Wilsum - richting Zwolle en via
Spoolde weer richting Hattem /Wapenveld. 
 
Een zeer geslaagde 1ste avond en onze dank
aan de uitzetters
 

Fred Gerson

Avond 4 daagse Woensdag dag 2 Zuidwaarts

Een zonovergoten avond met een temperatuur
van 23 gr + en een deelnemersveld van 17 mo
toren.De start koffie weer verzorgd door La
Rosa, en na het gebruikelijke bijkletsen om
circa 18.30uur de groepjes gevormd en op
pad gegaan. De route ging vanavond naar
het zuiden via het Wapenveldse achterland
naar Epe en met een grote boog om beemte
broekland - Vaassen naar Vierhouten.
 
Vierhouten de gebruikelijke koffiestop en wer
den de gesprekken voortgezet die wij bij de
start hebben moeten afbreken.
 
Extra vermeldingswaardig zoals beloofd, is de
nieuwe fiets van Collin een Ducati Multi strada
1200S met 150PK die 300 circa afstelmogelijk
heden heeft, hij nog niet helemaal onder de
knie heeft en wij hebben hem dan ook maar
geadviseerd om het spul in de "rain" modus te
zetten .
 
Of hem dat gelukt is blijft nog even onduidelijk,
maar hij hoopt dat de bijgaande foto van zijn
trots in het volgende Bijpratertje geplaatst gaat
worden (Teuntje Please) al met al weer een
zeer gezellige avond.
 
De toercommisie nogmaals bedankt.
 
Fred Gerson
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Ook deze editie willen wij verschillende leden
een opkikkertje geven
 
Wij kregen het verontrustende bericht dat Jan
Hulsbergen onlangs een hersenbloeding heeft
gehad. Wij wensen Jan en Reiny heel veel
sterkte, kracht en moed toe.
 
Theo Dokter heeft helaas een motorrit van de
club, vroegtijdig moeten stoppen door klach
ten die heftiger werden tijdens de rit. Theo
heeft meerdere klachten aan knie en been. Er
zit een scheurtje in de meniscus en kruisband
en deels kraakbeen is weg. Gelukkig kunnen
bepaalde klachten verholpen worden, maar
helaas niet alles.
 
Theo wij hopen je snel weer te treffen op de
motor zonder klachten.

 
Jannes Rietberg zal op korte termijn geholpen
worden aan prostaatkanker. Het kwam even
rouw op z’n dak toen hij dit bericht kreeg zon
der dat hij klachten had. Jannes is erg positief
en laat het allemaal over zich heen komen wat
hem te wachten staat.
 
Jannes heel veel succes en beterschap met de
operatie. En een voorspoedig herstel.

Lief & Leed 

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
eventueel op bezoek kunnen

gaan. 

 
Avond 4 Daagse Donderdag dag 3 Oostwaarts
 
Een bloedhete dag 30gr+avond met toch nog
14 deelnemers de echte harde kern van de
club,"De Deurrrrzetters" !!! Dussss
Teunis weer terug van vakantie dus koffie op
de vertrouwde plek.
Na het gebruikelijke keuvel half uurtje werden
de groepjes gevormd en ging het richting het
pontje van Wijhe.
Via Wijhe-Liederholthuis-Heino- Luttenberg-Le
mele-over de berg naar Vilsteren.
Bij restaurant " Madrid" drink en plaspauze ge
houden en de sterke verhalen van bij de start
afgemaakt.
Na de pauze op naar Dalfsen via Wijthem-Zwol
le marslanden naar Hattem opgestoomd.
Vrijdag avond ben ik verhinderd maar ik kijk
terug op de 3 super gezellige avondritten en
een verdiend dik applaus voor de
toercommisie
Fred Gerson.

Avond 4 daagse Vrijdag dag 4 Noordwaarts
Wederom een hete dag, 27 graden en er hing
onweer in de lucht. Misschien dat er daarom
maar 10 deelnemers waren. Tijdens de koffie
bij Teunis hebben we besloten om als één
groep de rit te gaan rijden. Pak dicht, helm op,
handschoenen aan en gaan! Iedereen was er
klaar voor en we reden via Wezep richting
Kampen, waarna we de IJssel over staken en
via de Kamperzeedijk richting Hasselt reden.
Daar was het tijd voor de stop, lekker aan het
water met een kopje koffie en een ijsje (zie
foto).  Na de nodige verkoeling van het ijsje
stapten we weer op de motor voor het laatste
stukje van de rit. Via Zwolle richting Hattem en
terug naar het startpunt. waren weer mooie
routes, geweldig weer en ik heb alleen maar
positieve geluiden gehoord! Tourcommissie be
dankt voor het organiseren!  
Bernd Bode
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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.




