ZEEUWS-VLAANDEREN 7

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 2015

● Brommerclub de Grensrijders bestaat tien jaar

䢇

De Grensrijders koersen op hun maandelijkse rit, de tweede zondag van de maand, over de Beerweg bij de Steenen Beer ter hoogte van Zandberg ten noorden van Hulst. foto’s Camile Schelstraete

Mannen met een jongenshart
door Harmen van der Werf
HULST. Het is tweede zondag van
de maand. De vrienden („Leden
hebben we niet, de Grensrijders is
een vriendenclub”, zegt voorzitter
Luc van Acker) verzamelen om
één uur ‘s middags bij het Reynaertland in Hulst. Negen zijn er
maar gekomen, maar het is dan
ook zomervakantie.
De helmpjes gaan op, de brommers worden gestart, een licht zoemend geluid is te horen. De mannen hebben eerst met elkaar afge-

sproken waar ze naartoe zullen rijden. „Vooraf weten we nooit waar
we heengaan”, vertelt Van Acker.
„We maken altijd een rondje van
zo’n vijftig kilometer, met een tussenstop. Laatst zijn we bijvoorbeeld in het Industrieel Museum
in Sas van Gent geweest. Schitterend was dat.”
Tien jaar geleden is de brommerclub opgericht. „Je komt elkaar tegen op beurzen”, blikt Van
Acker terug. „Dan praat je wat
met elkaar, dat het wel eens leuk
zou zijn samen te rijden. En daar

JO VAN VLIERBERGHE (67),
HULST
Zoals veel Grensrijders heeft Jo een technische achtergrond. Hij werkte 46 jaar aan een draaibank. Dat komt
goed van pas. Jo heeft een transportfiets, een Panter uit
1930, met een Duitse JLO-hulpmotor uit 1954. Super betrouwbaar, aldus Van Vlierberghe. „Ik heb hem tweeëntwintig jaar niet open gehad.”

stonden we met vijftig brommertjes uit de streek, op 5 mei 2005 op
de oldtimerdag in Axel.” De Grensrijders begon met vijfendertig liefhebbers. Nu telt de club bijna zestig vrienden (en ook vriendinnen), vooral uit Zeeuws-Vlaande䢇 䢇 䢇

‘De techniek is prachtig en die
oude brommers rijden ook
veel lekkerder dan nieuwe
scooters’
Honoré Reuling (64), Grensrijder

ren, maar ook van ‘de overkant’ en
zestien Belgen.
„We heten ook niet voor niets
de Grensrijders”, zegt Honoré
Reuling uit Koewacht met een
knipoog. „En omdat we zo in België zitten, gaat de maandelijkse rit
ook nooit vervelen. Het is raar,
maar we komen altijd nog op plekjes die we nog niet goed kennen.
Het blijft leuk.”
Het is liefde voor oude brommers van merken als Magneet, Batavus, Sparta, NSU, Honda, Kreidler en Flandria dat de vrienden

LUC VAN ACKER (56),
SINT JANSTEEN
Voor Luc kwam vijftien jaar geleden een droom uit. Hij kwam op
klassiekersraces in Wemeldinge iemand tegen die thuis een Honda Dax uit 1972 had liggen. „Hij lag helemaal uit elkaar. Na drie
dagen sleutelen (ik ben een boerenzoon, dan leer je dat vanzelf)
reed die. Ik wilde altijd al een Honda Dax, maar dat kon niet. Er
zitten geen trappers op en dat was verplicht tot 2006...”

drijft. Op hun klassiekers voelen
ze zich weer even de jongens van
vroeger. „Het is pure nostalgie”, erkent Van Acker.
Dat is het niet alleen. Honoré
vertelt dat hij, na zijn verhuizing
naar Koewacht zo’n tien jaar geleden, eerst een scooter kocht om
naar zijn werk te rijden. „Ik vond
dat helemaal niks, zo’n scootertje
met van die kleine wieltjes.” Hij
schafte daarna een Kreidler looka-like van John Bos uit Goes aan.
Bos maakt die met onderdelen die
hij van Kreidler heeft.

PETER MECHELINCK (51),
ASSENEDE (B)
Peter woont net over de grens bij Sas van Gent en houdt vol
trots de eer hoog van de vermaarde Belgische bromfietsenfabriek Flandria. „Wat ze daar maakten, zeker in de jaren zestig,
was van onverslijtbare Belgische kwaliteit.” Peter bezit zelf
een Flandria King uit een serie die is gebouwd van 1962 tot
1964. „Flandria-brommers zijn niet kapot te krijgen.”

Vertrek medewerkers bibliotheek kost soms tonnen
door Rolf Bosboom
MIDDELBURG. Bij de reorganisatie
en fusie van de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop hebben vier medewerkers een uitkering ontvangen
boven de norm voor topinkomens.

Die norm voor (semi)publieke in-

stellingen bedroeg vorig jaar ruim
230.000 euro. De vier medewerkers ontvingen bij hun vrijwillige
vertrek eind vorig jaar een bruto-uitkering die varieert van ruim
242.000 tot bijna 307.000 euro.
Dat is ook toegestaan, mits het
maar wordt vermeld en verantwoord in de jaarrekening.

Dat is ook gebeurd. De uitkeringen zijn gebaseerd op het sociaal
plan, dat in overleg met de provincie tot stand is gekomen en grotendeels ook door de provincie is betaald. De vertrokken medewerkers krijgen tot het bereiken van
de AOW-leeftijd 45 procent van
hun loonsom doorbetaald.

De fusie ging gepaard met het
vertrek van ruim dertig medewerkers. Dat was noodzakelijk omdat
de instellingen samen twee miljoen euro per jaar moeten bezuinigen. Het sociaal plan kostte in totaal vijf miljoen euro. Dat bedrag
wordt dus binnen drie jaar terugverdiend. De financiële positie

van de nieuwe organisatie is momenteel wankel; de reserves zijn
volledig uitgeput. De organisatie
heeft echter vertrouwen in een financieel gezonde toekomst. De beloning
van
interimdirecteur
Sjoerd Vellenga van de bibliotheek - inmiddels vertrokken bleef ruim binnen de norm.

