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Voorwoord… 

Heel Nederland is weer aan het werk.                       

De vakantieperiode is over wat betekend dat wij als 

club ook onze maandelijkse activiteiten weer 

oppakken.                                                                

Het clubweekend is na deze periode vrijwel altijd het 

eerste evenement.  

Dit jaar zijn wij (voor zover ik weet) met de kleinste 

clubdelegatie ooit op pad geweest, maar dat had 

absoluut geen weerslag op pret en tourplezier.      

Jammer dat Onno en Akke niet mee konden maar jullie 

heb ik vast als eersten genoteerd voor editie 2017.  

Hoewel normaliter deze periode de herfst zijn intrede 

doet, lijkt de zomer deze week opnieuw begonnen. 

Temperaturen ver boven normale waarden die je als 

motorrijder uit je pak doen drijven. Maar beter dat dan 

eruit drijven door regenbuien die ons land af en toe 

teisteren en steeds meer gaan lijken op de korte, 

hevige buien die in de tropen voorkomen. 

Uit de serie ‘als je niet schiet, raak je ook niets’ heeft 

Els een interview gegeven aan de Baarnse Courant ter 

promotie van onze club. 

Het zal vermoedelijk geen nieuwe leden opleveren 

maar je weet nooit of onze naam blijft hangen bij de 

lezers en wellicht meer rijders voor de Oranjerit trekt.  
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Benieuwd naar al jullie belevenissen van de afgelopen 

twee maanden qua vakantie,  motoractiviteiten of 

anderszins, zie ik iedereen graag op de clubavond op 

24 september of daarna tijdens de Mijnhouttour op 2 

oktober.  

Belevenissen kunnen natuurlijk ook worden 

opgeschreven zodat wij deze, al dan niet opgeleukt 

met foto’s of linkjes, kunnen teruglezen in het 

volgende clubblad.  

Karin  
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 Namens de toercommissie  

nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden.          

- Zondag 2 oktober. 9e Mijnhoutoer.                  

Start: Raaigras 28, Zwolle.                         

Inschrijfgeld: gratis.                                     

Lengte: ± 170 km.                                    

Vertrek: 09.00 uur vanaf de Brink te Baarn. 

- Zondag 23 oktober. 14e Bokkenrit, MTC 
Bicyclette.                                                      

Start: Laan van Eme 95, Zutphen.                                              
Inschrijfgeld: 5 euro.                                                                       

Lengte rit: ± 180 km.                                                             
Inschrijven: 09.30 – 11.30 uur.                                                         

GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.                                                 

Vertrek: 08.30 uur vanaf de Brink te Baarn. 

 

               LET OP!!  

                  In oktober is de 15e de clubavond!!! 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

5 oktober 2016. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

Zaterdag 24 september.   

Bardienst:Ruben en Carina.  

Aanvang 20.00 uur.                                         

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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 In de maand september is jarig:  

Ruben Steenland. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Xperts voor alle rondreizen, vliegreizen, motor- en autoreizen, 
busreizen, singlereizen, stedenreizen, vliegtickets, overtochten, 
huurmotoren en auto's, appartement, hotels en bungalows en wat 
maar denkbaar is waar ook ter wereld. 
 
VX Reisbureau Dream Travel 
Meenthof 45 
1241 CZ  KORTENHOEF 
 
T  035 - 656 85 85 
E  kortenhoef@vx.nl 
W www.vx.nl/kortenhoef 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Adreswijziging: 

Jeltje en echtgenoot, van harte gefeliciteerd met de 

nieuwe woning. Veel geluk gewenst!! 

Ook 

Paul en Ina, van harte gefeliciteerd met de nieuwe 

woning. Veel geluk gewenst!! 

 

http://www.vx.nl/kortenhoef
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 Clubweekend 2016, Küchelscheid. (1) 

Als broer van Paul en waarschijnlijk - om hier niet te 

noemen  diensten – mocht ik dit jaar mee met de 

clubtoer. Tevens kreeg ik de eer een verslag van het 

weekend te mogen maken. 

Vrijdag 2 september afgesproken te verzamelen bij 

Ruben en Carien in Amersfoort. Na koffie en 

heerlijkheid startten wij onze reis naar het 

weekendadres in Belgie en wel Kuchelscheid.           

We besloten zo snel mogelijk ernaar toe te rijden maar 

helaas stuiten we op de A12 op een lange file vanwege 

(achteraf gehoord) een dodelijk verkeersongeval. 

Uiteindelijk bij afslag A50 weer de vaart erin.        

Nabij Venlo een binnen route gekozen om uiteindelijk 

langs de Maas een heerlijke lunch te genieten.          

De route na de lunch weer hervat op de autobahn 

maar helaas weer op een lange file gestuit.            

Toch weer gekozen voor route binnendoor en 

uiteindelijk rond half zes bij het huis aangekomen. 

Ouderwets ingericht maar met picco bello bedden en 

sanitair en na snel uitpakken boodschappen met zijn 

allen gaan doen. De avond met een prima 

macaronimaaltijd afgesloten en na nog een biertje (of 

2) naar bed.                                                       

Zaterdag prachtig weer en een route uitgezet door het 
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mooie landschap met vele bochten en hier en daar een 

haarspeldbocht. Einde tocht zijn Ruben, Carien en 

Karin Monchau gaan verkennen. Paul en ik hebben 

(vanwege onze knieproblemen) besloten de 

boodschappen te doen voor de gourmet maaltijd in de 

avond. Eerst nog in de tuin van de zonnige dag 

genoten (met een biertje of zo natuurlijk) en toen aan 

de zeer geslaagde gourmet dis. Na heleboel geklets en 

(on)gein de nachtrust ingegaan. 

De zondag zag er helaas grijs uit. Toch droog op pad 

en rond 12 uur aan de koffie met wafel buiten onder 

een grote parasol. En ja een flink regenbui bleef niet 

uit. Gelukkig niet lang zodat we de tour (hier linksaf en 

daar rechtsaf) konden vervolgen. De uitgezette route 

liet ons in de steek vanwege wegomleggingen maar en 

soms smalle paden leidden ons door mooie 

landschappen. Na een frisdrank en broodje in een 

Konditorei huiswaarts in een inmiddels schijnende 

zonnetje. De zondag afgesloten met een broodmaaltijd 

en gebruikelijke drank. Niet al te laat gemaakt om 

maandag vroeg en fris op te kunnen staan en alles op 

te ruimen en in te pakken. 

Om 10 uur de thuisreis begonnen via de autobahn 

richting Venlo naar Nijmegen. Nabij Venray in een 

ACrestaurant gelunched en afscheid genomen.           

De reis met zijn vieren voortgezet tot bij “Hoevelaken 

links- en rechtsaf” om ieder zijns weegs te gaan. 
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Geslaagde long weekend en wat mij betreft voor 

herhaling vatbaar. 

Groet, Peter de Vries.  

     Clubweekend 2016, Küchelscheid. (2) 

3 Pan European’s en 1 Goldwing, 5 deelnemers.  

Helaas ook 2 verplichte thuisblijvers.  

Enorme files op de heenrit op weg naar Küchelscheid. 

Een oude woning, vermoedelijk een voormalige 

boerderij. De sleutel ditmaal niet onder de mat maar 

15 km verder in Bütgenbach in een envelop op de deur 

geplakt. 3 eethoeken. Koud bier. Maitre Paul en 

macaroni. Huisinrichting waarbij elk decennium is 

vertegenwoordigd. Bezoek van Helmut, de 

huiseigenaar. Een waardeloze zithoek. Een gourmetstel 

in een topkoffer. Een authentieke kakdoos in één van 

de bijgebouwen. Uitzicht vanuit mijn slaapkamer: 

Jezus aan het kruis. Een merel met teveel vlieguren. 

Diverse geweien, handig als kapstok. Wifi twee deuren 

verder voor een huis in de verkoop. Touren door Parc 

Naturel Haute Fagnes en Nationalpark Eifel.           

Mijn handtekening in rubber op een Duitse weg 

(resultaat van even niet opletten en iets te fanatiek 

remmen). Een heerlijke lunch in Monschau.          

Lekkere stuurweggetjes. De geheime drankvoorraad 

van Helmut in de kelderkast. Schuilen bij een skihut 

voor stortbuien en onweer. Nog meer prettige 

stuurweggetjes.  
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Samenvatting: 4 dagen, ca 900 km, prettig 

gezelschap.  

Kortom: volgend jaar weer. Grt, Karin.  

Vennhaus 
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Inrichting. 

’Kapitale’ oprit. 
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Mooie omgeving. 

De deelnemers. 

          -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 



15 
 

 

Gaan er twee vriendinnen die bij de politie werken het 

postkantoor binnen om zegels te kopen.               

Staan ze in de rij wanneer er plots twee gemaskerde 

mannen binnen vallen met het geweer in de aanslag, 

roepende: “Dit is een overval, iedereen op de grond 

liggen!” 

De ene vrouw gaat op haar buik liggen en kijkt opzij 

naar haar vriendin, die op haar rug ligt. Fluistert ze 

haar stilletjes toe: 

“Jeannine, draai je om, dit is een èchte overval, geen 

personeelsfeestje!” 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Beste leden, 

Zoals jullie weten is er elke clubavond een bardienst. 

De laatste tijd wordt die steeds door Els verzorgd. 

Maar het zou ook wel eens fijn zijn als Els een keer 

lekker kan blijven zitten en dat een ander de bardienst 

verzorgd, en ook aan het eind van de avond de boel 

dan weer opruimd, en de toiletten even nakijkt. 

Vandaar dat we jullie oproepen om je op te geven voor 

een bardienst.                                                       

Denk er even over, en kijk even in de agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 oktober …..?.....                                                             

19 november …..?.....                                                         

17 december …..?..... 

Els doet de boodschappen en opent                             

en sluit de Kleurvogel. 

Bel Els, en geef je op. Dan hoor je meteen hoe laat je 

verwacht wordt aanwezig te zijn.    
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 van Heerdt Motoren 

Oosterengweg 8a 

1221 JV Hilversum 

Tel: 035-683 57 53              

www.vanheerdtmotoren.nl 

Voor alle BMC-leden 15% 

korting op banden en 10% 

korting op kleding. 

http://www.vanheerdtmotoren.nl/
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                    Das lang gelejuh….. 

In deze rubriek komen foto’s langs van leden. 

Sommigen van heeeel lang geleden, andere meer 

recent. Herken je jezelf nog??          
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       Zomaar een zondag begin augustus. 

Het was al weer even geleden.                                 

Onze vakantie had er tussen gezeten, daarvoor een 

weekend met overwerk en zodoende waren het ineens 

al 4 ‘motorloze’ weken. Vandaar dat er deze zondag 

maar weer eens wat kms gemaakt moesten worden.  

Er waren echter weinig uitgezette toertochten te 

verrijden. Alleen de Globetrottertoer van MC de Kraats 

uit Ede. Twee  afstanden, 250 en 350 km……neuhhh, 

laat maar.  

Het plan was namelijk om ergens tussen 0900 en 1000 

uur op te staan, dan de hond uit te laten, en na koffie 

met moeders eens kijken of het beest in de schuur nog 

wakker te krijgen was.                                           

Die planning werd redelijk gehaald, en het beest werd 

ook vlot wakker en stond rustig te grommen in de 

achtertuin terwijl ik de benodigde outfit aantrok.       

En zodoende reed ik onder een fijn zonnetje tegen 

elven de straat uit. 

Na het bijpompen van de bandjes (van 2,6 bar naar 

2,9 bar achter), de Garmin op ‘Bochtige wegen’ en 

‘geen snelwegen’ gezet. Met als locatie Damweg 87, 

Hooglanderveen.  

Sinds 21 mei j.l. heb ik namelijk nog steeds vraag 9 

van het ‘Toeren, Loeren en Kanen-evenement’ in het 

achterhoofd. Dat was bij Amersfoort, bij het zogeheten 

‘Hammetjes kasteel’. Deze sprookjesachtige bouwstijl 
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moesten we benoemen. Dit zelfgebouwde ‘kasteel’ is 

opgekocht door de gemeente Amersfoort en met 

hekken rondom afgesloten. Maar ik maak me sterk dat 

je er nergens in kunt komen, en ga een kijkje nemen, 

want zulke dingen hebben een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht op mij.                                     

Via Oosterwolde, Doornspijk, Hulshorst, Hierden, 

Frankrijk, Horst, SteenenKamer, Diermen en Nijkerk 

was ik ruim een uur later ter plaatse. Ondertussen was 

er geen zon meer, maar ook geen regen…gelukkig, 

want de regenvoering hing nog thuis in de kast. 

Na een rondje om ‘Hammetjes Kasteel’ en even de 

oprit van zijn voormalige woonhuis op, bleek dat je er 

waarschijnlijk wel redelijk eenvoudig even een kijkje 

kunt nemen.                                                      

Echter, om dat ook onopvallend te doen moet je niet 

met een motor en een gele helm voor komen rijden. 

Dat wordt dus een keer met de auto erheen, die in de 

naastgelegen wijk parkeren, en dan met een 

onschuldig gezicht erlangs wandelen en ineens de 

struiken induiken. Het verslag volgt dan vanzelf in dit 

blad. 

Vanaf het kasteel weer noordwaarts via Zeewolde en 

even gekeken waar een onzer leden een nieuw stulpje 

gaat betrekken. Ik moet zeggen, dat zag er helemaal 

niet verkeerd uit!                                                   

Via Elburg en de zomerdijk langs het Drontermeer, 
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Noordeinde, Kampen, Hasselt en na exact 170 fijne 

kms weer thuis.  

Nu ik toch bezig ben zal ik meteen even wat over de 

vakantie vertellen. We hadden namelijk de eerste 

week een camper gehuurd. Dit omdat die manier van 

vakantie vieren ons al jaren heel leuk lijkt.             

Dan kan je natuurlijk ook meteen 3 weken zo’n ding 

huren en serieus op pad gaan, maar als je het na 3 

dagen zat ben moet je nog 2,5 weken!!!               

Vandaar dat wij 1 week op pad gingen met deze 

Hymer. 

Zondags vertrokken we naar Hilversum om ‘m daar 

eerst even te showen bij familie. Van daar via Weesp 

en IJburg de Schellingwouderbrug over en Noord-
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Holland in. Via een van te voren uitgezette route over 

allerlei mooie smalle weggetjes, en via kleine dorpjes 

richting Winkel. Wat ik me van te voren niet 

gerealiseerd had was de grootte van het ding. Al die 

weggetjes en dorpjes zijn heel leuk met de motor, 

maar met een camper van dit formaat stond het zweet 

me regelmatig tussen de bilnaad.  

Na toch maar een stukje A7, gingen we in Winkel het 

Nederlands Kremlin bekijken. Net als Hammetjes 

kasteel een zelfgebouwd fantasie-bouwsel. Het lijkt op 

het grote Kremlin in Rusland, vandaar de naam. Deze 

man heeft echter nog meer bouwwerken en metalen 

beelden op een weiland achter het huis. Echt de 

moeite waard om ook eens heen te gaan. Prachtig!

 

De eerste camping was in Oostwoud. Prachtige plek, 

uitzicht over de weilanden, met allemaal Zwarte 
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schapen, dus ik voelde me hier wel thuis. EN heerlijk 

weer. Savonds stond ik onder de douche in het 

sanitairgebouw toen ik iemand hoorde binnenkomen, 

en die riep…Onno, Onno. Maar het was een kerel, en ik 

reageer niet zomaar op elke kerel. Zeker niet als ik 

ergens onder de douche sta op een camping waar ik 

niemand ken. Hij verdween, maar kwam even later 

weer binnen….Onno, Onno. Toen toch maar antwoord 

gegeven, en het bleek dat hij buiten Akke had 

gevonden die een treetje gemist had na de afwas.   

Kop met een bult, bril scheef, geschrokken. 

Het viel gelukkig allemaal mee, en de volgende 

ochtend was de koppijn ook weg. Helaas konden ze 

voor de bril niets doen bij H.Anders in Hoorn, 

terugbuigen is breken, dus daar moest thuis een 

nieuwe voor komen. Of ze het geloofden dat Akke 

gevallen was is een tweede, want het oog was redelijk 

blauw, en ze keken me wat vreemd aan. En dat 

gebeurde nog dikwijls de aankomende week.  

Dag twee de Afsluitdijk over, en daarna langs de 

Waddenzeedijk door Friesland en in Groningen richting 

Blauwe Stad. Daar bij natuurcamping Meerland over 

een smal glibberig paadje de camping op. 1 veldje, 

rondom dicht begroeid. ‘Mot je een plekkie?’, vroeg de 

tweelingbroer van Johnny. ‘Even vragen wat moeders 

wil’, zeg ik vlug, en we stappen in en vertrekken weer.  

Na een onvindbare camping en een camping met een 

smal toegangshek waar ik met de campert niet in kan, 
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daalt m’n humeur snel. Dus toen we bij de haven van 

Midwolda een groot bord met ‘Camperplaatsen’ zagen 

was de keus snel gemaakt. 

Weinig buren, sanitair en stroom inbegrepen en 

uitzicht over het Blauwe Meer. TOP!  

Dag drie weer verder. Stralend weer! Even op 

familiebezoek in Veendam en Ter Apel, voor 

respectievelijk koffie en de lunch, dat scheelt weer…. 

In Duitsland komen we in Papenburg uit. Eerst nog 

even diesel tanken. De Hymer blijkt 1 op 10 te lopen. 

600 km en 60 liter.                                      

Camperplaatsen bij een camping. Helaas buiten de 

poort, op de parkeerplaats. Maar ik heb geen zin om 
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verder te rijden dus we zoeken een schaduwplekkie. 

Voor douchen op de camping moesten we bijbetalen, 

dus dat hebben we maar illegaal gedaan toen de 

baliemedewerker vertrokken was. Daarna een schnitzel 

bij de ‘Kleine kneipe’, maar wel met Große bieren.  

Dag vier. Wederom 30 graden. Wat boffen we. 

Vandaag de Garmin op ‘bochtige wegen’. Dat gaat veel 

beter dan in Nederland. Waarschijnlijk doordat je hier 

snelwegen, B-wegen, K-wegen en overig hebt. In 

Nederland heb je snelwegen, B-wegen en overig. Die 

extra laag van K-wegen pakt de Garmin nu dus, en dat 

is prachtig rijden met weinig verkeer.  

                          
20 km boven Osnabrück komen we in Stemwede-

Levern aan. Deze camperplaats had ik op internet 

gevonden en werd beschreven als uitermate goed 

verzorgd. Dat bleek ook zo te zijn. Mooie ruime 

plekken, sanitairgebouw met een code, 

broodjesservice, bbq-plaats…TOP.                           

Het bleek allemaal aangelegd te zijn door Feinkost-
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fabriek RILA, even verderop, waarvan de eigenaren 

ook fanatieke camperaars zijn.                                

Bij die fabriek was ook een restaurant in Griekse stijl 

waar we gegeten hebben.    

 

Helaas bleek ik niet af te kunnen rekenen met mijn 

Rabo-kaart of Visa-kaart!! Gvdgvr.                         

Dus terug naar de camperplaats gewandeld, camper 

opgebroken, naar een dorpje 5 km verderop, pinnen, 

weer terug naar t resto, betaald, weer naar de 

camperplaats en alles weer opzetten……pffffffffff,     

dan ben je weer aan eten met een grote pils toe. 

Savonds na tienen heerlijk regen en bliksem, soms ben 

je er aan toe. 

Dag 5. Wederom prachtig weer. Na ontbijt met 

broodjes van de broodjesservice reden we tegen tienen 

weg. De eerste 100 km was prachtig, maar na Munster 

werd het minder. Een konditorei bezocht in 

Ludinghausen, en daarna reden we het noordelijk 

Ruhrgebied in. Toen de snelwegen maar ingeschakeld 

om in Dorsten te komen waar onze laatste 
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camperplaats van de vakantie was. Tussen rivier de 

Lippe en het Wesel-Datteln-kanaal was een 

soortement van eilandje waar de camperplaats was. 

Tikje onpersoonlijk, euries in een automaat voor 

verblijf, stroom en water. Verder geen sanitair, dus de 

douche en de sanitaire cassette in de camper 

geprobeerd. Ging prima. Vandaag eten we alle restjes 

op, want morgen naar huis.  

Dag 6. Na de eerste 40 km binnendoor begon het me 

toch te storten van de regen! We reden vlak voor een 

oprit naaar de A3 richting Arnhem, dus meteen de 

snelweg op.  

En dan ben je eigenlijk zo, via de A12 en A50 weer 

thuis. Smiddags direct de camper uitgeruimd en 

schoongemaakt en we konden ‘m ook direct naar de 

verhuurder in Epe terugbrengen.  

Al met al een week met TOP-weer, een mooie ervaring 

en misschien voor herhaling vatbaar.  

Grtjs, Onno en Akke.  
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Hier heb ik wat foto's uit Tsjechië van het national 

technies museum en JAWA museum. 

Gr marcel. 
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                     Van alles en nog wat 

Vandaag alweer m'n eerste werkdag achter de rug na 

een heerlijke vakantie, 3 weken mooi weer wat wil een 

mens nog meer, maar morgen is de sluiting copy voor 

het club blad en waar zal ik het eens over hebben, 

altijd lastig voor mij, laten we gewoon even terug 

kijken op wat evenementen. 

We hebben elkaar voor het laatst gesproken tijdens de 

bbq, waar Bennie en Angelina (2 oud leden) vele 

herinneringen ophaalde, en volgens mij vermaakte zij 

zich prima, net als iedereen trouwens. 

Van Pascal had ik vernomen dat het ‘Klimroostreffen’ 

in Budel iets speciaals was, echt iets voor jou Els, dus 

wij naar Budel, Pascal, Piet, Henk , Hetty, Jan, Marcel, 

Jasper, wat vrienden van Pascal, en het groepje uit 

Huizen.                                                                

Nou dat hebben we geweten, het had al een paar 

dagen geregend, veel water, en nog veel meer 

blubber, in Limburg heb je kleigrond, nou dan weet je 

al hoe laat het is. Maar wat hebben we gelachen, en 

zelfs Hetty en dit persoontje hebben heerlijk aan de 

waterpijp zitten zuigen, hoe ouder hoe gekker.        

Een te gekke feest avond, laat ik maar niet alles 

vertellen want ik krijg er nog rode oortjes van. De 

volgende dag een rit met de bewoners, wat een 

evenement geweldig, het treffen zit er weer op, 

misschien tot volgend jaar, je weet maar nooit. 
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Wat is er toch met Zeewolde, dat mogen jullie aan 

Jeltje en Paul vragen, die hebben daar een prachtig 

nieuw onder komen gevonden. Heel veel geluk en 

plezier in Zeewolde.                                               

Dit jaar weer naar de Historische Motor Race in 

Barneveld geweest, hier kwam ik Jan en Marcel tegen 

twee oud gediende die je overal tegen komt. Weer een 

dag met historie, wat een fijn gevoel dat al die 

nostalgie nog in ere bewaard en gekoesterd wordt, 

wees er zuinig op, dit komt nooit meer terug. 

Om nog even terug te komen op nostalgie, ja daar ben 

ik gek op, in Ter Schuur is een museum die hier van 

alles nog heeft, oude schrijf machines, drukpersen, 

oud gereedschap, en van alle ambachten van vroeger 

een afdeling, ook oud speelgoed, hier kan ik rustig een 

paar uurtjes ronddolen, het zal wel bij mijn leeftijd 

passen denk ik. 

Akke heeft pas een zeer zware operatie achter de rug, 

en is nog aan het herstellen, het gaat langzaam weer 

wat beter, maar een kaartje, mailtje, berichtje of een 

belletje, zal zeer welkom zijn. 

Motor club Motovatie heeft elk jaar nog een doorlopend 

evenement, die rijden we altijd in de vakantie, ook dit 

jaar weer met een thema, nl over de wind en water 

molens.                                                                

We zijn gestart in Nederweert, de rit ging via Belgie, 

naar Duitsland en weer terug naar Nederweert, een 

prachtige rit, zo kom je weer eens in een andere 
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omgeving, maar met 480 km op de teller is het weer 

genoeg voor vandaag. 

Op de toerkalender van de KNMV staat een rit 

genaamd ‘Ride to Remember Market Garden’ deze rit 

gaat langs graven van militaire die gesneuveld zijn in 

de oorlog, deze soldaten hebben gevochten bij de brug 

bij Arnhem, waar vele zijn gestorven of verdronken. 

Vorig jaar hebben soldaten uit Amerika een rit met de 

motor gemaakt langs de graven, en rozen op de 

graven gelegd. 

Dit heeft wel indruk op me gemaakt, dus op mijn 

manier de rit gereden, maar ik ben niet bij alle 

kerkhoven gestopt, wel bij een paar, het is wel eens 

goed om er eens even bij stil te staan, dankzij hun 

hebben wij nu onze vrijheid, wees daar zuinig op.  

Meer heb ik helaas niet te vertellen, maar we zien 

elkaar natuurlijk tijdens de clubavond, kletsen we 

gezellig even bij.  

                          Els.  

 


