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green & Fun

De dag begon broeierig en warm en dat bleef het ook. De zonne-
brillen en baseballpetjes waren massaal aanwezig vandaag. En 
dat bleek ook nodig, want de zon heeft ons de hele dag niet meer 
verlaten.
Het ontvangst bij Strandlodge Winterswijk was hartelijk en toen 
alle auto’s op de foto waren gezet en alle testrijders waren gear-
riveerd, was het tijd voor een overheerlijk lunch. Tijdens de 
lunch werd er al breeduit gesproken over de diverse racemon-
sters die aanwezig waren, met een aantal hele blije gezichten als 
gevolg. Na de lunch kregen de testrijders tekst en uitleg over de 
dag van uitgever Michael van Munster en daarna was het ‘karren 
geblazen’.
De eerste rit ging van Winterswijk naar De Radstake in Heel-
weg. Voor de meeste testrijders geen onbekende locatie, want dit 

zalencentrum wordt vaker aangedaan. Op de parkeerplaats trok-
ken de aanwezige auto’s veel bekijks en de ervaringen werden 
over en weer uitgewisseld.
Na de een hapje en drankje vertrok de karavaan naar Uitspan-
ning ’t Peeske in Beek. We hadden geen mooiere dag kunnen 
treffen! Dit café/restaurant ligt ietwat verscholen in de Montfer-
landse bossen. Achter ’t Peeske ligt een inmiddels berucht weg-
getje waar vooral de Chevrolet Camaro en de Nissan GT-R hun 
kunsten konden vertonen.
De volgende stop was Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo. Dit 
hotel ligt aan de rand van Ruurlo, vlakbij de Orangerie en kas-
teel Huize Ruurlo. Hier kregen de testrijders alle tijd om rustig 
de testformulieren verder in te vullen en te genieten van een 
hapje en een drankje. 

De laatste rit was van Hampshire Hotel Avenarius terug naar De 
StrandLodge in Winterswijk. Aangekomen op de mooie locatie 
aan het Strandbad wordt er genoten van allerhande versnaperin-
gen, waar vooral de vloeibare variant erg populair is. Ook heeft 
men nog de mogelijkheid om in auto’s te rijden waar eerder op 
de dag geen tijd voor was.
De geslaagde dag werd uiteindelijk afgesloten met de BoB-bor-
rel en een heerlijk diner. �

Het weer had op maandag 18 juni niet beter 
kunnen zijn voor een green & Fun testdag. Het 
zonnetje scheen volop, er was een divers en 
stoer arsenaal aan testauto’s aanwezig en ieder-
een had er zin in.

testrijders
Patrick Lehman, 24People
Carlo Aalders, Aalders BV
Georg Bulsink, ‘t Peeske
Patrick Uschkereit, B2Basix
Jordi van Riet, Carwash&Co
Frans Bolder, Copy Point
René Collignon, CP Grafimedia
Dirk de Jong, De Jong & Partners
Marcel Janssens, De Jong & Partners
Cees Rosendaal, HCR ’t Heuveltje
Mike Vrijdag, Strandlodge
Maarten Wolvetang, UitzendenXL
Wilfred Bussink, View Document Management
Francois Kwak, Para Legal Services
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dealers
Autopalace
Bloemenkamp
Herwers
Wassink/Opgenoort
Wensink

Locaties
Strandlodge Winterswijk
Zalencentrum De Radstake
Uitspanning ’t Peeske
Hampshire Hotel Avenarius


