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Voorwoord

Onze hond Binky is net door de “pubertijd” dat blijkt uit gedrag wat hoort 
bij hondjes die zich voort willen planten. Omdat we geen plannen hebben 
om te fokken, en hem de kwelling om als testosteron bom die nooit af mag 
gaan te besparen, hebben we hem “laten helpen”. Tot nu hebben we nog 
geen merkbaar verschil in zijn gedrag kunnen zien. Zijn drang om dingen te 
slopen bleven gelukkig beperkt tot de beschikbaar gestelde speel voorw-
erpen. Tot hij in het kastje onder de telefoon de oude adresboekjes van de 
motorclub leden vond. Toen hij de plastic ringband van een van de boekjes 
gebeten had betrapte ik recalcitrante rekel. Het boekje is door middel van 
kleine kabelbinders hersteld. Bij het op  volgorde leggen van de bladzi-
jde zag ik namen van leden die ik nooit of heel lang geleden op treffens 
ontmoet heb. Helaas zijn een 
aantal van hen niet meer onder 
ons. Verrast was ik toen ik ge-
beld werd door een erfgenaam 
en een clublid die geholpen 
willen worden om hun Horex 
weer tot leven te blazen. Als dit 
tot resultaat lijdt dat er meer 
Horexen op ons treffen komen, 
steek ik graag een handje toe.

Net als Binky op de foto kijk 
ik ook uit naar het moment 
waarop de vertrouwde trillin-
gen van een werkende Horex 
tussen de benen voel. Alleen zal 
de beleving van deze trillingen 
voor Binky in de tanktas nu wat 
minder waarneembaar zijn.

Groet Gerard.
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Horex Treffen 1, 2, en 3 juni 2018: Arnemuiden Zeeland

Dit jaar zijn we voor het HCN treffen te gast bij de familie Sien en Adri 
Nijsse, Oostweg 2 te Arnemuiden (Kleverskerke). De boerderij is geïsoleerd 
en rustig gelegen aan een (bijna) eigen weg boven Arnemuiden en ten 
oosten van het Kanaal door Walcheren.

U ziet, het Zeeuwse land is er anno begin maart nog niet helemaal klaar 
voor, maar 1 juni ligt alles er vast anders bij.
 
In deze aflevering van ons clubblad is het inschrijfformulier voor het treffen 
bijgevoegd. Ook op de homepage van onze website www.horex.nl is hij 
te vinden: als pdf voor download en het doorsturen naar vrienden of  
bekenden.
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De voorbereidingen zijn nog niet écht begonnen – nu denken we nog even 
alleen aan schaatsen en skiën, en van baan veranderen (slik) – maar als het 
zover is, zullen de bekende ingrediënten geregeld zijn: drank en hapje op 
vrijdag, 2 x een goed ontbijt, op zaterdag de toerrit en een avondmaaltijd. 
De maaltijd wordt bereid onder leiding van Royal Regies productions – rara 
wie is dat? En met een beetje geluk kunnen we genieten van ‘Bier van ‘ier’ 
en ‘Hosternokke’ – dit is potverdorie op zijn Zeeuws – gebrouwen door de 
kleinschalige Stadsbrouwerij Middelburg.

4



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2018

Noteer 1-3 juni in de agenda en stuur het inschrijfformulier a.u.b. een 
beetje bijtijds op naar onze onvolprezen penningmeester Paul en dan komt 
het goed. We zien mekaar in Zeeland!

Met vriendelijke groeten, Suzèl en Frank (06-44332172)

Advertentie

Merk: onbekend, 
waarschijnlijk van 
Franse origine.
Bouwjaar ongeveer 
1935. 
In prima staat. 
Nieuwe koppelingen, 
nieuwe velg met 
rvs naaf en spaken, 
nieuwe band, netjes 
in de verf, goed zitje. 
Span was tijdens het 
laatste treffen in Ter-
wispel te aanschouw-
en, aangebouwd aan 
de Horex.

Vraagprijs € 1750,--
Bel of mail voor meer informatie naar Jogchum de 

Jong (jogchumdejong@gmail.com of 0513-463240)
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Horex Davidson van Jogchum en Gerry

Al weer een aantal jaren geleden, om precies te zijn in 1997, stond er een 
mooie Horex te koop tijdens het zomertreffen. Peter Ritzen, toen nog heel 
actief als lid kwam er op aan rijden. Jogchum was al enige tijd op zoek naar 
een Horex “foar it wiif”, dus ik ging kijken. De kleur was goed, rode tank 
en buddyseat. En zo werd ik de 4e eigenaar. Eigenlijk viel ik op het gereed-
schapskistje wat Peter achterop had vastgezet. Maar die was niet bij de 
koop inbegrepen. Wat dan wel? Een mooi stuk historie, zoals het aankoop-
bewijs uit 1956. Waarschijnlijk was dit ook de eigenaar die van de Horex 
Regina 350cc uit 1953 een originele Horex Davidson maakte. Het verhaal 
wil dat deze persoon werkzaam was als machinebankwerker bij een van 
de scheepswerven in Rotterdam en ook als hobby draai en freeswerk 
had. Geïnspireerd op het Harley-Davidson Electra Glide model heeft hij 
zelf valbeugels, verstralers en knipperlichten ontworpen en gemonteerd. 
De valbeugels zijn voorzien van ingebouwde richtingaanwijzers, schijnw-
erpers met een signaalfunctie, bagagerek en windscherm (zie foto). En 
alles “home-made” en het werkt perfect! In een minutieus bijgehouden 
schriftje met tekeningen en maatgegevens staat nauwkeurig alles be-
schreven wat hij gemaakt heeft. Wat zal hij  veel uurtjes in zijn werkplaats 

Het originele aankoopbewijs van de Horex uit 1956
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En motorrijtuigenbrief eveneens uit 1956

7



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2018

8



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2018

of schuurtje moeten hebben doorgebracht. 

Mijn eerste meters op deze motor eindigden ongeveer 500 meter van huis 
met een lekke band. Daarna heb ik er een aantal jaren niet op gereden tot 
we er weer de eerste tourritjes mee maakten. De originele  kilometerstand 
is op dit moment 22.243 kilometers. Het blok heeft nauwelijks bijgelu-
iden! Loopt als een naaimachientje volgens de kenners😊. Hij heeft wel een
verandering ondergaan. Het grote scherm is eraf. Motorrijden betekent 
het trotseren van de elementen, en dan ga je niet achter een groot scherm 
zitten. Nee dat spel van wind, regen en zo nu en dan een vette vlieg op 
je wang hoort er allemaal bij.  Inmiddels is de buddyseat verwisseld voor 
een origineel zweefzadel. Is er een ander stuur op gekomen en heb ik een 
Jiffy. Hierdoor kan de motor niet meer “omwaaien” van de bok.  Maar het 
stukje huisvlijt van de Horex eigenaar die de motor zo prachtig “verbou-
wde” laten we natuurlijk zitten. De bedrading, schakelaars en knipperlich-
trelais moeten alleen nog weggewerkt worden. Tijdens het eerstvolgende 
Horextreffen in Zeeland kunnen jullie hem weer in vol ornaat bewonderen. 
Tot ziens!

Gerry Aerts & Jogchum de Jong 
Gorredijk, maart 2018
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Kom naar de hond
Overgenomen uit MOTORRAD CLASSIC, ca. 1999

De Slughi is een Arabische windhond, een zeer snel dier. De Parilla Slughi is 
een motorfiets met carrosserie, een zeer zeldzaam exemplaar.

Tijdsgeest - de geest van de tijd? Wie is hij, waar komt hij vandaan, waar 
gaat hij naartoe, waar woont hij? Of de tijd van de geest? Hoe laat, die van 
vandaag, die van gisteren, die van morgen of degene die we nu gewoon 
zouden willen? Misschien verbergt zelfs onder de vage tijdsgeest alleen de 
geest die in sommige dranken is opgelost en dat we soms vrij zijn van zijn 
fles? Met het gevolg van min of meer grote verlichtingen?
Ja, wat dan, want wat zit er achter de term tijdsgeest? Wij van Motorrad 

Horst Gossler kan makkelijk sleutelen; hij heeft ervoor geleerd en de ma-
chine is zo goed als nieuw
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Classic zijn voor één keer heel eerlijk: we hebben geen flauw idee.

Waren motorfietsen met carrosserie in de late jaren vijftig dus tijdgeest? 
Of waren het gewoon gekke ideeën van marketingstrategen, geïnspireerd 
door opkomende industrie en modeontwerpers? Zoals al gezegd, geen 
flauw idee.

Maar goed, één ding weten we zeker: motorfietsen met carrosserie zijn tot 
dusverre geen succes gebleken, ongeacht waar ze vandaan kwamen. Om-
dat óf de persoon een scooter óf een motorfiets wil. Iets dat ergens in het 
midden ligt, valt buiten de boot en in de categorie van de bastaard, zowel 
toen als nu. Maar wat maakt zulke apparaten weer zo interessant? En zeg 
nu alsjeblieft niet: “Natuurlijk de tijdsgeest”. 
Het kan eerder zijn omdat dergelijke fietsen zeldzaam zijn, maar niet zoooo 

Die ziet er goed uit; zoals de Slughi hier staat, moest deze in 1960 af 
dealer DM 1.395,- kosten. Niet goedkoop, maar ook niet te duur. De 
belangrijkste vraag zou zijn geweest of de klant dit type motorfiets 

zou hebben omarmd.
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populair. Als gevolg hiervan zijn de weinige, nog steeds redelijk goede of 
ten minste volledig geconserveerde exemplaren niet zoooo duur. En nog 
een leuk neveneffect: iedereen die ooit een motorfiets met carrosserie 
heeft gekocht, wilde het zoals het was. En verfraaien het later niet met 
verhoogde sturen, of een sissy bar, of chroom.
Toch is de Parilla Slughi van Horst Gossler een meevaller. Want eigenlijk 
eindigde de geschiedenis van deze machines waar ze begonnen zouden 
moeten zijn: zijn Parilla Slughi is een Horex Parilla Slughi.
Vandaag zou het waarschijnlijk ‘joint venture’ worden genoemd, wat het 
Italiaanse Parilla gemeen had met Horex. Een Italiaans-Duitse samenwerk-
ing was gepland en daaruit kunnen we zien dat de boodschap van de 
Europese markt ook weer niet zo nieuw is.

De drijvende kracht achter deze “deal” waren de Italianen; maar het bleek 
dat Horex-baas Fritz Kleemann tegelijkertijd de comeback van zijn merk 
voorbereidde op de aankomende jaren zestig. Hij geloofde dat de markt 
heel goed een lichte motorfiets aan kon in de vorm van een kleine viertakt. 
En waarom zou zo’n machine niet Horex Parilla kunnen heten?
Slughi, geïntroduceerd in december 1957 op de Parilla Salon in Milaan, 
moest een motorfiets met een carrosserie zijn. Heel elegant, maar gewoon 
iets dat bijna niemand ooit hebben wilde. Of het later op de Duitse markt 
wel zou hebben gepast, de Slughi kon het niet duidelijk maken. Want op 
het moment dat de eerste 50 exemplaren bij de dealers binnen kwamen, 
viel bij Horex in Bad Homburg de beslissing om de hele fabriek om te bou-
wen voor de onderdelenproductie voor Mercedes. Einde oefening dus!

Maar zelfs als alles was gelukt: hiet is nauwelijks voor te stellen dat de 
Slughi bij ons zou zijn geslaagd, ondanks dat het een lichte  viertakt is, en 
dan ook nog krachtig en niet duur. Eigenlijk net zoiets als een Olimpia. Dit 
was een Slughi met buisframe, gepresenteerd door Parilla in 1960, een 
motorfiets die leek op een motorfiets en wel op een Italiaanse. Omdat 
de managers in Milaan dezelfde zorgen hadden als de Horex-mannen die 
tijdens verkooptesten opmerkten dat een Olimpia de betere keuze was 
geweest. Ook worstelden zij met de beslissing om de geplande fabricage 
nog op het laatste moment op de buisvormige framevariant om te zetten. 
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Maar helaas mocht het niet zo zijn.

Dus de Horex Parilla Slughi is een zeer, zeer zeldzaam stuk. Vooral om-
dat het absoluut nieuw en origineel is, en er slechts 13 kilometers op de 
kilometerteller staan! Ze was één van die slechts 50 machines die als pre-
order naar Duitsland waren gekomen.
In 1962 ging de in München gevestigde Horex-dealer Lassnack dicht en de 
Slughi belandde goed afgedekt in een schuurtje. Toen kwam ze in een erfe-
nis terecht, maar ze bleef in de schuur staan. Pas toen ze in een volgende 
erfenis terecht kwam, werd ze vrijgelaten: dat was twee jaar geleden en 
voor 2500 Mark (redactie; ca. 1997).

“Eigenlijk heb ik niets op met motoren met een carrosserie”, zegt eigenaar 
Horst Gossler, die zich meer richt op robuuste tweewielers uit Italië, Enge-
land en Duitsland. “Maar je kunt zelf zien hoe goed de machine is, hoe 
origineel hij is en hoe mooi hij is, en ik vond de prijs acceptabel.” Hij heeft 
gelijk. En toegegeven: hoe langer we omgaan met de Parilla, hoe mooier 
deze ons leek. Tijdsgeest?
De Slughi draagt   aan de binnenkant, wat ook aan de buitenkant te zien 
is: plaatwerk. Twee elektrisch gelaste, geperste delen vormen een stijve 
framebox en daarmee de ondersteunende ruggengraat. Deze strekt zich 
uit van de stuurkop tot het contactoppervlak voor de kentekenplaat. Het 
geheel is visueel aantrekkelijk, wat ook komt omdat de ontwerper niet 
probeerde deze framebox vooruit over de stuurkop te trekken en zo een 
behuizing voor de koplamp te creëren. Erg mooi is ook de vanuit het 
bovenstuk van de voorvork groeiende profielstuur, welke   de snelheidsme-
ter omvat en handig de complete kabelboom verbergt.

Maar het mooiste ligt dieper onder het oppervlak: in de framebox. Het 
vormt de transportkist van voren naar achteren. Een echte koffer dus, al-
leen relatief lang en vierkant. Een druk op de knop op de (zeer harde) dub-
bele zitbank, en je kunt deze omhoog klappen: een geweldige oplossing. 
Helaas niet volledig doordacht: de vuldop van de schaarse zeven liter (zelfs 
voor deze kleine viertakt te klein) metalen tank, steekt in de transportkist. 
En heb je ooit een 100% dichte tankdop ervaren? Precies. Maar in ieder 
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geval: voor regenkleding en gereedschap is de plaats altijd voldoende en 
praktisch.

Het voorwiel hangt in een telescopische vork van conventioneel ontwerp, 
het spatbord op het geveerde vorkgedeelte. De naam is niet gelukkig 
gekozen; van bescherming tegen opspattend vuil is nauwelijk sprake. En 
achter zou zich een centraal geveerd been moeten bevinden? Nou ja, niet 
helemaal. Ophanging en demping worden geleverd door een eenvoudig, 
drukgevoelig rubberen element. Heel slecht veert het niet eens, maar 
natuurlijk zou een verbetering hier op zijn plaats zijn.

Al met al een hele leuke machine, zeker omdat deze goed in de nadagen 
van de geschiedenis van ons geliefde merk past (het daadwerkelijke einde 
van het originele artikel is helaas onvindbaar, de rest moet je er zelf maar 
bij verzinnen).

Uw redacteur

De Parilla Slughi tijdens het treffen 
in Burgholzhausen in 2017
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Gezinsuitbreiding

Als ik deze letters op het papier vlij, waait het buiten fiks en de thermom-
eter staat een eindje onder nul. Het is heerlijk winterweer. Dat doet een 
mens goed in alle opzichten, vooral nu de zon volop meedoet. In elk geval 
goed weer ook om de griepvirussen terug naar het hok te jagen. Nog even 
niet aan motorrijden denken denk je dan, dan hou je een bevroren neus 
over. 
Ondertussen gaat het toch alweer een beetje jeuken. De Regina staat ver 
weggedoken onder een deken, die mij eertijds warmte heeft verschaft. Ze 
droomt misschien wel weer van verre reizen. Je kunt nooit weten wat er in 
zo’n aluminium hoofd omgaat per slot van rekening. Blij ben ik in elk geval 
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dat ze alleen maar benzine lust en geen diesel, want als je straks met een 
ronkende diesel naar de Oosterburen tuft, ben je al gauw de sigaar. Je mag 
geen stad meer in en je wordt al gauw voor een milieumisdadiger vers-
leten. Hoe gek kun je zijn. 
Heb voorlopig nog maar geen zorgen dat het ons verboden wordt met 
benzine te rijden. Daar hoorde ik ook al mensen hun zorgen over uiten. 
Zouden we straks nog wel met onze minimaal vervuilende één of tweepit-
ters mogen rijden? Zolang je niet op diesel rijdt en ook niet rookt, zit je 
uiterlijk en innerlijk goed. Stof in elk geval genoeg om over te leuteren. 

Maar even heel wat 
anders. We krijgen 
gezinsuitbreiding! 
Ja, ik zet er me-
teen maar een fiks 
uitroepteken bij. 
65plus en dan nog 
achter de kinder-
wagen? Moet er 
niet aan denken 
zeg, maar die gez-
insuitbreiding is 
in het schuurtje 
achter mijn door-
zonwoninkje. De 
boreling zal er nog 
net bij kunnen, het gaat een jongetje worden en is al meer dan een halve 
eeuw geleden geboren in Bad Homburg. Vermoedelijk gaat zijn grote zus 
een beetje jaloers worden, want zij heeft maar één cilinder en dat broertje 
heeft er twee. Ik zal maar niet zeggen twee potten, want dat is veel te link 
in het huidige warrige oversexte tijdperk. Je moet wat genderneutraal bli-
jven per slot van rekening. Maar enfin, jullie hebben ’t al geraden. Er komt 
een Imperator bij, een heuse. Ik had er vaak van gedroomd maar nooit 
gedacht dat ik die droom nog eens zou zien uitkomen. Een klein erfenisje 
van een verscheiden tante, die het goed met neefje voorhad, kan kleine 
wondertjes bewerken. 
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Een motorliefhebber in 
het oosten des lands, 
niet geheel onbekend 
met het roemruchte 
merk uit Hessen, had 
de Imperator in de 
verkoop. En je weet hoe 
dat gaat, er naar toe 
natuurlijk, er drie keer 
omheen lopen. Aan de 
koppeling voelen, in 
de tank kijken met een 
gezicht er bij alsof je de 
professor zelf bent. Ver-
volgens afkraken natu-
urlijk, moeilijke vragen 
stellen over het ingewand van de stilzwijgende machine, want lopen deed 
hij niet. Hij scheen een behoorlijk ziekte onder de leden te hebben, zo 
zelfs dat er geen hartslag meer te meten viel. Ondertussen wil je hem toch 
dolgraag hebben, dan maar de gok wagen van een peperdure operatie 
en misschien een langer verblijf in de kliniek dan je zelf lief is. Uiteindelijk 
na veel gesteun mijnerzijds komen we tot een akkoord. Voor de bekende 
appel en een ei word ik eigenaar. Wel met deze aantekening, dat het om 
meervouden gaat van appels en eieren, een boomgaard en een kippenhok 
vol. Maar voor de liefhebberij moet je wat over hebben, zei mijn erfla-
tende tante altijd. Dat zodoende doe ik haar postuum ook nog een plezier.
Dus het mes snijdt zelfs aan twee kanten. Een week na deze transactie kon 
ik ook nog een Imperator motorblok kopen ergens op de Veluwe. Vrij duur, 
maar ze liggen per slot van rekening niet voor het opscheppen. 

Toen ik alles thuis had kon de operatie beginnen in de kliniek van Hans 
Kremer in Emlichheim, net over de grens bij Coevorden. Hij repareert en 
restaureert klassieke motorfietsen en wilde ook met genoegen deze pa-
tient in behandeling nemen. De kijkoperatie bracht het nodige aan het 
licht, totaal versleten nokvolgers, de kleppen en klepvoeringen konden 
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ook meteen bij het oud ijzer en ook de cilinders moesten worden geboord. 
De krukas was gelukkig nog helemaal in orde. Het reserveblok kwam nog 
slechter uit de strijd, het zelfde verhaal, zij het dat ook de krukas aan re-
visie toe was. Alle leed is nu bijna geleden, de nokvolgers zijn opnieuw 
hardverchroomd en precies op maat gemaakt door een technisch kunste-
naar. Nieuwe zuigers en kleppen zitten weer op de juiste plek, dankzij de 
niet aflatende hulp van de Horex professor uit Dinxperlo. Albert, Hulde! 
Nu moet alles nog in elkaar gebouwd worden en dat zal nog wel even du-
ren, want het is druk in de kliniek in Emlichheim. Velen gebruiken de win-
tertijd namelijk om hun machine alvast weer startklaar te maken. Ik wacht 
met smart op de herboren nieuwkomer en zeker op zijn eerste teken van 
leven. Ik zal jullie wel in die geboortevreugde doen delen. Ik zet het glas 
vast klaar.

Met verwachtende Horexgroeten,
Tammo Oldenhuis, Coevorden

19



HOREX CLUB NEDERLAND     maart 2018

Op bezoek bij Motorveteranen SportClub Herford

03 december 2017
Al vaker had ik ervan gehoord, maar was  nog niet in de gelegenheid gewe-
est er eens een kijkje te nemen bij deze bijzondere MSC. De club bestaat 
uit leden die allemaal het doel hebben oude motoren in stand te houden, 
dus te restaureren en natuurlijk te rijden.
In 1997 deed zich de gelegenheid voor om een barak (blocks 40) te kopen, 
waarin voorheen Engelse soldaten gelegerd waren en deze barak werd met 
vereende krachten omgetoverd tot een prachtig motorhonk en museum. 
Inmiddels telt de club maar liefst 65 leden die bijdragen aan de kosten en 
tevens in dit gebouw hun motor kunnen onderbrengen.

De restauratie van hun motor kan ook grotendeels in dit gebouw worden 
gedaan met behulp van specialisten in de club. In het gebouw zijn meer-
dere lokalen, waar specialistisch werk kan worden gedaan zoals draaiwerk, 
spuitwerk, straalwerkzaamheden, wielen vlechten, freeswerk, plaatwerk 
enz. Ook is er een historisch intacte tweewielerwerkplaats uit de vooroor-
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logse tijd opnieuw 
opgebouwd.
Zo zitten erin de 
club mensen die 
veel weten over o.a. 
Adler, Ardie, Miele, 
NSU, BMW, Horex, 
Imme, Sachs, JLO, 
JAP, MAG enz. Ook 
is er veel documen-
tatie aanwezig, zo is 
o.a. Joh. Vennekate 
lid van de club en hij 
heeft vele boeken 
gepubliceerd over 
oldtimermotoren. 
Allemaal zaken dus 
die erg behulpzaam 
kunnen zijn bij een 
restauratieproject.
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Eens per maand is er een zgn. Frühshoppen-bijeenkomst  en wel op de 
eerste zondag van de maand. In dit geval was dat op 03 december. Net 
die dag viel de eerste sneeuw en op weg er naar toe waren er al enkele 
onfortuinlijke weggebruikers in de sloot beland, dus langzaam aan was het 
devies. 
Het clublokaal bevond zich een paar kilometer buiten Herford aan een 
rustig weggetje, dus uitstekend geschikt om hier een toertje te maken met 
je restauratieproject om te testen of alles functioneert. In het lokaal was 
het al behoorlijk druk, de koffie was klaar en je kon lekker rondneuzen in 
het museum. Wat was er te zien? Wel op Horex gebied stonden er een 
Regina 350 met zijspan ,een Resident 350 en een 500 Resi-eigenbouw met 
aluminium tank en gereedschapskastjes, dus een snelle jongen. Verder een 
Imperator 400 en nog een Regina 250.
Op NSU gebied de gehele range van Fox en Max en Lux en OSL en T-model. 
Op Adler gebied o.a. de Sixdays Adler met speciale tank en vering. Verder 
o.a. een 2-cilinder zeldzame Imme, waarvan er weinig zijn gebouwd. Op 
veteraangebied bijvoorbeeld een Werner uit 1905. Ook waren er enkele 
wedstrijdmotoren te bewonderen in de vorm van baanracers met JAP en/
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of eigenbouwmotoren. Natuurlijk stonden  er ook de bekende brommers, 
zoals Kreidler, Zündapp, Puch enz. ruimschoots anwezig te zijn.
In totaal stonden er zo’n 50 motoren tentoongesteld van de leden van 
de club. Ook in de vitrines was van alles te zien, van kleine modellen tot 
aan technische snufjes van verbeteringen aan fietsen en motoren tot aan 
bijzondere publicaties en accessoires.

Om 12.00u. ging de bel, de goulash was klaar. Je kon naar de bar, waar 
grote bakken met goulash met rijst gekocht konden worden voor een paar 
euro. De tijd vloog voorbij en er waren genoeg mensen waarmee je een 
praatje kon maken, want iedereen heeft daar dezelfde oldtimer tweew-
ielerziekte, dus aan thema’s geen gebrek. De meesten lijken wel de grens 
van 70 jaar gepasseerd te zijn, maar zijn in elk geval bezig om zich niet te 
vervelen.
Enkelen zijn er meerdere dagen per week , om aan hun project te werken 
en als je thuis geen plaats hebt, is dit een ultieme mogelijkheid je hobby 
uit te oefenen.

AE
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