
Lichtpuntjes 

 
De toespraak van de minister-president op woensdag 6 mei gaf wat ruimte aan 
Nederland, weer een stukje meer bewegingsvrijheid, mits de preventieve 
maatregelen worden gehandhaafd. De afzetlinten, richtingspijlen en instructieborden 
blijven voorlopig nog wel even, maar misschien kunnen we binnenkort weer ergens 
op een terras een kop koffie drinken.  

Gezien die ontwikkelingen gaan we 
voorzichtig plannen maken voor een 
MGTTO-activiteit. De kersenrit biedt 
daarvoor naar alle waarschijnlijkheid 
een mooie gelegenheid.  
In afgeslankte vorm weliswaar en met 
de nodige aanpassingen zou de rit 
gereden kunnen worden. Mocht het 
zover komen, dan zullen we u tijdig en 
uitgebreid informeren. 
 

De Betuwse Kersenrit kent een aantal trouwe deelnemers, Kils Joppe is er één van. 
De voorzitter sprak met een spontane en enthousiaste TTO’er en op de vraag “wie zit 
er achter de echte Kils Joppe”, kwam het volgende antwoord. 

 
Kils heeft ooit de officiers opleiding gedaan aan de Zeevaartschool in Rotterdam.  
In die tijd had hij een fiets en schafte een “ILO” motorfiets aan. Hij woonde toen in Hilligersberg, een 
fraaie omgeving van Rotterdam, en deed veelal zijn boodschappen op de fiets. 

Op een dag zag hij een advertentie ,waarin een MG TC aangeboden werd voor de prijs van HFL 
500.--. Dit bedrag was echter voor een jonge knul aan de hoge kant en pa wilde niet (bij)lappen. 
Het motormuis gevoel zat toch in zijn genen en er werd uiteindelijk een Harley Davidson uit 1939 
aangeschaft. 

De jaren gingen voorbij en Kils wilde toch wel wat meer luxe hebben:  20 jaar geleden zag hij een 
advertentie waarin een TD 1953 uit Raalte werd aangeboden. De auto was afkomstig uit Californië 
en Kils heeft na wat speurwerk kunnen achterhalen wie de oorspronkelijke eigenaar is geweest. 

Zowel Kils als zijn echtgenote Thérèse houden van reizen, reizen zit bij beiden in het bloed en je 
kunt hen dus tegenkomen op Ibiza, Kreta en zeker ook in Italië. Wat is het dan mooi als je een reis 
maakt naar Amerika en een bezoekje kunt brengen aan de toenmalige eigenaar van je TD. Helaas 
hebben zij na hun bezoek van die eigenaar geen reactie meer gehad. 

Naast zijn MG TD en de Harley,  
beschikt Kils ook over een 2CV. 

 

 

 

 

 
 

 

 


