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Nieuwsbrief februari 2014
Voorwoord

Johan Roemer, voorzitter

Nieuwjaar, nieuw motorseizoen, nieuwsbrief. Dus nieuw
voorwoord.
Het jaar begon natuurlijk traditie getrouw met de nieuwjaarsreceptie, als altijd één
van
de
drukst
bezochte
evenement van het jaar. Zou
het door de gratis consumpties komen? Of misschien
omdat de prijzen van de toercompetitie worden uitgereikt.
Maar dat is dan weer vreemd,
want er zijn veel meer
bezoekers als deelnemers aan
die competitie. Of is het gewoon voor de gezelligheid en
even lekker bij te kletsen.
Gezellig was het zeker ook de
innerlijke mens werd goed
verzorgd door ons barteam.
Natuurlijk zijn we ook een
club van gezelligheid, maar
graag zou ik wat meer leden
aan het rijden willen krijgen.
Daar over meer in mijn
toespraak
elders
in
de
nieuwsbrief.
Inmiddels
alweer
volop
activiteiten in de club. Floris
heeft al een dappere poging
gedaan om de Lenterit (23
maart) voor te rijden, maar is
gevlucht voor 12.000 hardlopers op de Veluwe. Rare
hobby,
dat
hardlopen.
Inschrijvingen
voor
het
Groene Weekend (25 t/m 28
april) lopen alweer binnen.
Dirck is bezig met de Whisky
proefavond
(datum?)
overigens is voorinschrijving
voor deze avond verplicht,
wegens het besloten karakter
van deze avond. De club is
dan
alleen
open
voor
aangemelde leden en niet

voor vrije inlopers. Noteer de
data vast in je agenda.
Henk Hovis heeft ook het
voorjaar in zijn hoofd en
vrolijkt de clubavonden alvast
op
met
zijn
mobiele
discotheek met jaren ‘70
muziek, maar meer recentere
werkjes
heb
ik
ook
al
gehoord. Henk is dan weer
zo’n lid die zelf iets organiseert omdat hij daar plezier
aan beleeft en daarmee de
club net iets meer geeft,
hulde! Dit is nu precies wat ik
bedoel
met
de
term
participatievereniging, in mijn
nieuwjaarstoespraak.

35e Lenterit
door Floris Bongaerts

Op zondag 23 maart organiseert de toercommissie de
35e Lenterit. Vanaf 9:00 uur
is het clubhuis geopend en
natuurlijk krijg je een gratis
kopje koffie aangeboden voordat je vertrekt. De tocht is
205 km lang en binnen 4 uur
te rijden.

Routebeschrijving: vanaf het
clubhuis pakken we eerst de
Gooimeerdijk.
Bij
Nijkerk
steken we het Eemmeer over
en gaan we onder Putten
langs
naar
Garderen,
Vierhouten, Elspeet en Uddel.
Vervolgens rijden we via Hoog
Soeren naar Kootwijk. Daarna
passeren
we
Lunteren,
Achterveld, Terschuur en gaan
we richting Bunschoten en
langs de Eem. Tot slot leidt de
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route terug naar het clubhuis
via de A27, de brug bij
Huizen, de Waterlandseweg
en de A6. Kom je nog even
langs om te vertellen hoe het
was? Het clubhuis is tot 16:00
uur open.
Let op (1): deze route bevat
twee
stukken
onverharde
weg.
Let op (2): met ingang van
2014 gaat de toercommissie
volledig digitaal en bieden we
de routes alleen aan als
.gdb/.gpx
bestand
voor
Garmin en .itn bestand voor
TomTom. Een uitgeschreven
papieren roadbook is vanaf dit
jaar niet meer beschikbaar.
De
35e
Lenterit
staat
aangekondigd op de kalender
van het LOOT (www.loot.nl)

Barcommisie en Activiteitencommissie
door de redactie

Dirk
Rietkerk
en
Linda
Vermeulen zijn een samenwerking aangegaan en hebben de commissies samen
laten smelten tot Kantinebeheer.
Heb je vragen of opmerkingen
waarvan je vindt dat dat Linda
en Dirk aangaat dan kan je
hun bereiken op het volgende
e-mail adres:
kantine@motorvereniging.nl
Dus heb je suggesties voor de
clubavonden
die
je
wilt
organiseren, laat het hun
weten en overleg wat de
mogelijkheden zijn!
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Het Groene
Weekend 2014
Jan van Es, toercommissie

De toercommissie van de MVA
organiseert van 25 april tot en
met 28 april 2014 weer het
Groene
Weekend
.
Na enkele jaren elders verbleven te hebben, keren we dit
jaar weer terug in Sauerland
en staat het hotel deze keer
in Züschen, zo’n 7,5 km onder
Winterberg. Centraal gelegen
in het centrum vinden we
hotel Zum Dorfkrug. Dit is de
uitvalsbasis voor het weekend. Züschen is een plaatsje
met veel vakwerkhuizen en
gezien de ligging van het
hotel in het dorp, kun je na
afloop van een rit ook nog een
wandeling door het dorp
maken.
Sauerland is een heuvelachtig
en bosrijk landschap met vele
bochten voor optimaal rijplezier. Naast pittoreske dorpjes
met
vakwerkhuizen
biedt
Sauerland
ook
technische
hoogstandjes, zoals de diverse stuwmeren. Deze zijn
belangrijk voor de waterverzorging, maar ook prima
plaatsen om een pauze in te
lassen. Kortom, het Sauerland
is een waar motorparadijs.
De toercommissie heeft routes uitgezet voor vier dagen
prachtig motorrijden. Voor de
eerste dag hebben we drie
verschillende routes uitgezet.
Daarna volgen twee prachtige
routes door Sauerland en de
terugreis mag je zelf bepalen.
Je rijdt de door ons uitgezette
route of je zet de navigatie op
“thuis” voor de snelste weg
naar huis.

Dag 1
Er zijn drie mogelijkheden:
1. een landelijke route,
2. een snelle route en
3. een nog snellere route.
De landelijke route (1) is 372
km, waarvan slechts 30 km
snelweg en dat nog in Nederland, de rest binnenwegen.
Deze route is alleen geschikt
voor
wie ’s morgens kan
vertrekken gezien de rijtijd
van deze route, 7 uur en 15
minuten. In de route zit een
koffiepauze opgenomen in
Doetinchem en een lunchmogelijkheid Haltern am See na
ca. 200 km.
De snelle route (2) is 396 km
en heeft een rijtijd van 5 uur
en 40 minuten. Tot de
lunchmogelijkheid volgt deze
route de snelste weg en
vandaar dezelfde route als de
eerste route naar Züschen.
Deze route is vooral geschikt
voor wie rond het middaguur
zal vertrekken.
Als laatste hebben we nog de
snelste
route
(3)
naar
Züschen bekeken. Dit is een
route van 351 km en een
rijtijd van 3 uur en 40 minuten. Bij deze route ga je bij
Almere zo snel mogelijk de
snelweg op en in Sauerland
alleen de laatste 35 km
binnendoor.
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Dag 2
De route voor de tweede dag
gaat door het oostelijke deel
van Sauerland en bij de
Edersee hebben we een
lunchmogelijkheid
opgenomen. De lengte van deze
route is 293 km en een rijtijd
van 5 uur en 14 minuten.

Dag 3
Voor de derde dag gaat de
route naar het westelijke deel
van Sauerland langs de westzijde van de Biggesee. Deze
route is 220 km lang en heeft
een rijtijd van 4 uur en 10
minuten. Langs de Biggesee
zijn talrijke lunchmogelijkheden.

Dag 4
De route voor de laatste dag
loopt vanuit Züschen richting
Soest in Duitsland en vandaar
oostelijk van Munster naar
Ladbergen. Hier vinden we de
Möllers-Hof
een
prachtige
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mogelijkheid voor een lunch
in een historisch pand. Na
Ladbergen gaat de route nog
een stuk over binnenwegen,
om
voor
de
grens
bij
Oldenzaal de A1 op te
draaien. Vanaf hier gaat de
route over snelwegen.
Datum en kosten:
Vertrek vrijdag 25 april, we
verzamelen om 8.00 uur in
het clubgebouw en vertrekken
om 8.30 uur.
Je kunt met een groep of
individueel rijden, zorg wel
dat je
voor
18.00
uur
aanwezig bent voor het diner
om gezamenlijk aan tafel
kunnen gaan.
De kosten bedragen voor
leden € 175,- en voor nietleden € 195,-. Bij de prijs zijn
inbegrepen:
1. 3 nachten verblijf in
het hotel op basis van
halfpension
2. 4
ritten
(vrijdag,
zaterdag, zondag en
maandag) als Garminbestand
3. een mooi T-shirt als
aandenken
De ritten zullen alleen als
Garmin-bestand beschikbaar
worden gesteld. Een op papier
uitgeschreven route zal dus
niet voorhanden zijn.
Inschrijven:
Het
inschrijfformulier is via de website
van de MVA beschikbaar. Vul
het compleet in en mail het
naar
theo.giling@gmail.com
of geef het af aan de bar van
de Motor Vereniging Almere.

Johan Roemer, voorzitter

Goedenavond allemaal,
Ik ben blij dat de electriciteit
weer werkt, nog iemand in
het donker gezeten met oude
jaar? Ik wel van kwart over
zes tot bij 9uur.
Goed. Ook afgelopen jaar is
er weer druk gewerkt in, om
en aan het clubhuis, de normale onderhouds- en herstelwerkzaamheden, maar ook
nieuwe dingen, we hebben nu
een eigen beamer welke ook
al is geïnstalleerd. Wat ik zeker wil vermelden is de flinke
make-over van de werkplaats.
De clubavonden en sleuteldagen draaien redelijk, dat is
goed voor de baromzet, een
belangrijke
inkomstenbron
voor de vereniging.
Maar toch mis ik nog het animo om te komen op evenementen, afgelopen jaar zeven
stuks. Ik denk hierbij aan presentaties, feesten en de BBQ,
hier in het clubhuis maar ook
de toerritten.
Het zijn vaak dezelfde mensen die er dan zijn en vaak
dezelfde die het organiseren
en hiermee inkomsten genereren voor de vereniging.
Niet onbelangrijk is b.v. de
verhuur, ruim 1000,-- euro. Je
zou kunnen zeggen dat al
deze vrijwilligers de energie
leveren waar de club op
draait. Zonder die energie lijkt
de vereniging op Almere met
een stroomstoring. Jullie deelname aan de evenementen is
een stimulans om door te
gaan. Wat vinden jullie van de
inzet van onze vrijwilligers, al
of niet, leden van een commissie of het bestuur?
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Voel je vrij om zelf wat te organiseren, wel natuurlijk in
overleg met het bestuur of
commissie, maar als je denkt
dit of dat mis ik in de club,
probeer het dan zelf van de
grond te krijgen. Mooi voorbeeld vind ik het oud en
nieuwfeest. De aanmeldingen
bleken nogal tegen te vallen,
jammer. De bar- en evenementen commissie had al een
redelijk drukke periode achter
de rug en om die begrijpelijke
reden zagen ze er verder van
af. Maar een aantal clubleden
lieten zich niet uit het veld
slaan en hebben toch een
gezellige
avond
georganiseerd. Hiermee wil ik maar
zeggen wacht niet altijd af tot
dat het voor je geregeld
wordt, probeer het zelf ook
eens. Onze nieuwe koning zei
het al we moeten naar een
participatie-samenleving,
ik
zou daar participatie-vereniging van willen maken.
Er zijn altijd wel leden die met
een goed idee willen helpen,
kijk bijvoorbeeld naar het
halloweenfeest. Er zijn allerlei
rekwisieten gemaakt en verzameld en dat gaf toch een
hele goede Halloween aankleding ook al omdat diverse
leden veel werk van een passende outfit hadden gemaakt.
Ik ben overigens niet verkleed
gegaan en was even welkom,
dus wees niet bang dat je er
niet tussen past.
Misschien was het de crisis
dat alles wat aan het inzakken
was maar de club draait op
zijn leden als jullie komen op
evenementen dan is het organiseren hiervan ook leuker en
beter vol te houden.
Dus niet meer op de ledenvergadering opmerkingen van:
“er wordt niets gedaan”, kijk
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op het raam een lijst van onderwerpen en wat ermee is of
wordt gedaan, plak je eigen
idee erbij en doe er iets mee
voor jezelf en de club.
Okay,
genoeg
over
het
afgelopen jaar ik zou zeggen
proost op een nieuw jaar
waarin we verder gaan met
nieuwe energie en de club
groeit en bloeit, samen komen
we uit de crisis.
Proost op een
motorrijk jaar.

gezond

en

Filmavond
door de redactie

Edwin is met het idee
gekomen om tijdens zijn
bardienst een filmavond te
organiseren. Welke films er
gedraaid zullen gaan worden
staat
nog
niet
vast,
voorstellen
zijn
welkom!
Neem daarvoor direct contact
op met Edwin of stuur een
mail aan Linda en Dirk
(kantine@motorvereniging.nl)
met je suggestie(s).

Muziekavond
door Henk Hovis

Soortgelijk voorstel als van
Edwin komt van Henk Hovis.
Iedere laatste vrijdag vd
maand muziekavond. 31 januari is de aftrap gegeven voor
het regelmatig organiseren
van een muziekavond. Ook
bestaan
er
plannen
om
regelmatig een thema avond
zoals een rolling stones of een
beatle avond te organiseren
en zijn er kontakten om bands
te laten optreden. Eén en
ander zonder extra kosten en
dus gratis voor onze leden.

door Dirk Rietkerk

Op veler verzoek organiseert
de MVA op zaterdagavond 29
maart weer haar inmiddels
beroemde/ beruchte whiskyavond.

Het recept mag inmiddels
bekend zijn, maar voor de
nieuwe leden leg ik het nog
een keer uit:
- Ieder lid van de MVA is
uitgenodigd, introducees zijn
welkom;
- Iedere bezoeker neemt
minimaal 1 fles single-malt
whisky van goede kwaliteit
mee (dus geen onbekende
blended van een tientje per
liter);
- Er wordt geen sterke drank
verkocht. We proeven van
elkaars whisky en wat er
overblijft neemt ieder weer
mee naar huis (vergeten
flessen vervallen aan de
organisator ;-) )
- Neem een eigen whiskyglas
mee. Wie geen whiskyglazen
heeft kan d'r wel eentje van
mij lenen.
- Opgave voor 23-03-14 bij
de Dirk is verplicht i.v.m. de
beslotenheid van de avond.
(kantine@motorvereniging.nl)
Bij onvoldoende deelname
wordt de avond gecancelled.

Barrooster
dinsdag 11-feb
vrijdag 14-feb
zaterdag15-feb
dinsdag 18-feb
vrijdag 21-feb
dinsdag 25-feb

Dirk Rietkerk
Jan van Es
allen
Bertho v.d.Berg
Idsart Attema
Edwin Rijnhart
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zaterdag12-mrt
dinsdag 4-mrt
vrijdag 7-mrt
dinsdag 11-mrt
vrijdag 14-mrt
zaterdag15-mrt
dinsdag 18-mrt
vrijdag 21-mrt
zondag 23-mrt
dinsdag 25-mrt

allen
Hugo Priester
Jan van Es
Dirk Rietkerk
Bertho v/d/ Berg
allen
Jan Willem Jacobi
Idsart Attema
Lenterit
Edwin Rijnhart

dinsdag 1-apr
vrijdag 4-apr
Zaterdag5-apr
dinsdag 8-apr
vrijdag 11-apr
dinsdag 15-apr
vrijdag 18-apr
zaterdag19-apr
dinsdag 22-apr
vrijdag 25-apr
dinsdag 29-apr

Hugo Priester
Jan van Es
allen
Dirk Rietkerk
Linda Vermeulen
Douwe Feenstra
Bertho v/d Berg
allen
Theo Gilling
Idsart Attema
Edwin Rijnhart

Agenda
23 maart Lenterit
29 maart Whisky-avond
15 april Algemene Leden
Vergadering
25 – 28 april
Groene Weekend
Vanaf dit jaar:
– Elke laatste dinsdagavond
van de maand: Film avond
– Elke laatste vrijdagavond
van de maand: Muziek
avond
Elke 1e en 3e zaterdag van de
maand is de werkplaats open
van 11.00 tot 16.00uur om
aan je motorfiets te sleutelen!
Verder natuurlijk als vanouds
elke dinsdag- en vrijdagavond
clubavond waarbij de kantine
en werkplaats open zijn!
Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere–Haven
036 531 02 82

http://www.motorvereniging.nl/

