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Nieuwsbrief September 2014
Voorwoord

door Johan Roemer, voorzitter

Jawel weer een nieuwsbrief,
dus ik mag weer los op het
toetsenbord.
Persoonlijk had ik de motor al
zo’n
beetje
in
de
winterstalling staan maar nu
lijkt de zomer terug.Dat komt
goed uit want er zijn nog wat
ritjes te rijden.
Eerst gaan we weer naar de
Eifel,
met
het
Vulkanen
Weekend, je kan nog mee
maar dan moet je echt heel
snel inschrijven. Wat we daar
mogen verwachten verteld
Jan van Es, onze toerleider
voor dat weekend.
Dan hebben we natuurlijk nog
de
Kalebomentocht,
op
zondag 26 oktober even
noteren
in
je
agenda.
Hierover verhaald Floris, die
alweer volop bezig is met de
rit.
We
verwachten
veel
deelnemers zodat we het
seizoen net zo goed kunnen
afsluiten als dat we het zijn
begonnen.
Misschien heb je het al wel
gezien, er gebeurd het een en
ander rondom het clubhuis.
Het plan “De Laren”krijgt dan
toch uitvoering. We leggen
kort uit wat er allemaal gaat
veranderen. Nu al ligt er hier
en daar zand en ander
ongeregeld op de weg, dus
oppassen als je naar het
clubhuis komt.
Weet je verder niets te doen:
dit weekend hebben onze
bierbrouwers weer wat nats in
de haven.
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20e Kale BomenDrie dagen feest in
tocht
de Havenkom van door Floris Bongaerts
De 20e Kale Bomentocht
Almere Haven
bron: VVV Almere
Vrijdagavond 5 september
22.00u verzamelen bij de
haven van Almere Haven!
Als je toch niets te doen hebt
dit weekend, het is weer feest
in Almere Haven! Dit keer niet
bij ons eigen clubhuis, maar
in de haven van Almere
Haven. Natuurlijk kan je er
weer bier drinken van onze
eigen brouwers :-)
In de sfeervolle havenkom
van Almere Haven vindt
jaarlijks het Rabobank Almere
Haven Festival plaats. Dit jaar
bruist
het
centrum
van
Almere Haven van 5 tot en
met 7 september. Geniet van
het
gratis
toegankelijke
klassieke
Havenkomconcert
op zaterdagavond, struin over
de brocante- en antiekmarkt
op zondag en luister naar
jong talent op vrijdagavond!
Kom
het
hele
weekend
smullen van de heerlijke
gerechten op de Havenkom
Proeverij, kom bootjes kijken
in de haven of geniet van
straattheater in het centrum.
Het festival is vrij toegankelijk
en ook parkeren in Almere
Haven is gratis. Sluit je zomer
in stijl af met muziek, theater,
markten en lekker eten! Meer

info:www.almerehavenfestival.nl

Tot zover, ik zou zeggen gauw
verder lezen en de nodige
acties nemen.
Blijf gezond motorrijden.
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wordt gereden op zondag 26
oktober 2014. Vanaf 9:00 uur
kun je starten nadat je een
gratis
kopje
koffie
hebt
gedronken.
De
tocht
is
ongeveer 200 km lang en
binnen 4 uur te rijden. De
route is enkel verkrijgbaar
als .gpx/.gdb bestand (voor
Garmin) en als .itn bestand
(voor TomTom). Er is geen
uitgeschreven routebeschrijving / roadbook beschikbaar.

Op 26 oktober gaan we richting Groene Hart. Via de A6
rijden we via Naarden en
Weesp naar Abcoude. Vanaf
daar volgen we de Winkeldijk
en de Ronde Hoep naar de
Amstel. Daarna passeren we
Wilnis en rijden we langs de
Kromme Mijdrecht en de
Meije. Vervolgens oostwaarts
langs Oudewater, Linschoten,
Harmelen en Vreeland. Een
stukje langs de Vecht en het
Naardermeer vormt de finale
van deze editie van de Kale
Bomentocht. Tot slot mag je
nog even gas geven op de A6
en eindigt de route bij het
clubhuis. Kom je nog even
langs om te vertellen hoe het
was? We zijn tot 16:30 uur
open.
De
tocht
staat
aangekondigd op de kalender
van het LOOT (www.loot.nl).
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Een weekend sturen
door de Eifel? Je
kan nog mee!
Door Jan van Es

Op 19 september is het weer
zover: dan gaan we weer naar
de
Vulkaan
Eifel
en is
Lutzenrath weer onze thuisbasis. We overnachten weer
in hotel Maas al jaren bekend
bij de meesten van ons.

De Eifel is een van oudsher
bekende omgeving waar onze
ouders al hun eerste buitenlandse vakanties vierden. Op
een aantal plaatsen kun je
ook nog wel zien dat het
toerisme er al jaren bestaat.
Langs de Moezel zie je al snel
waar men van leeft. De wijnbouw, er worden diverse
heerlijke
wijnen
geproduceerd. Laat je niet verleiden
tot een bezoek aan een proeflokaal tijdens de rit, na de rit
kun je bij Maas allicht een
glas wijn in laten schenken.
Een aantal weken geleden heb
ik de routes al verkend en heb
ik in de routes, door de Eiffel
en de Hunsrück een aantal
wijzigingen aangebracht. Ook
van Theo Gilling kreeg ik een
aantal routes door de Eifel.
Van één van deze routes is
een stuk te vinden in de route
van de eerste dag.
Mogelijk brengt dit je weer
eens op ander plekjes in de
Eifel. Zelf heb ik weer genoten
van de vele mooie plaatsjes
en de wijngaarden aan de

Moezel. In de route zijn een
paar mooie uitzichtpunten
opgenomen. Nu maar hopen
dat het weer ook mee wil
werken.De heenreis loopt nu
voor een stuk door België, bij
Visé gaan we de grens over
en bij Chefneux verlaten we
de snelweg om daarna over
alleen maar secundaire wegen
naar Lutzenrath te rijden. De
terugreis is gelijk aan die van
verleden jaar. De meeste van
ons kunnen deze dromen.
Dag 1
Na het vertrek bij ons clubhuis rijden we naar Urmond
waar we verzamelen bij het
hotel van de toekan! Na een
stukje
snelweg
onder
Maastricht
gaat
de
reis
beginnen
over
secundaire
wegen naar Lutzenrath. In
België leidt de route ons lang
bekende plaatsen als Spa,
Francorchamps en Malmedy.
Nadat
we
bij
Losheim
Duitsland zijn binnengereden
loopt de route voor een groot
deel over de ons bekende
route. Onderweg zijn er mooie
gelegenheden om te lunchen.
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Dag 2
De route voor dag 2 verloopt
ten noorden van de Moezel
gedeeltelijk volgens de route
van verleden jaar. Ten zuiden
van de Moezel kom je langs
bekende plakken, de route is
aangepast aan voorgaande
jaren.
In Morbach, waar de route
langs loopt vindt je een aantal
uitstekende
mogelijkheden
voor de lunch.

Dag 3
Deze route is de route van
verleden jaar, echter rijden
we de route in omgekeerde
richting. Eén wijziging is er
gemaakt: de afslag naar Burg
Eltz is eruit gehaald.

Dag 4
Op de 4e dag rijden we weer
naar huis, aan deze route heb
ik niets veranderd, mogelijk is
dat iets voor volgend jaar.
Datum en kosten:
Vertrek vrijdag 19 september,
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.
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De kosten bedragen voor
leden € 175,- en voor nietleden € 195,-. Bij de prijs zijn
inbegrepen:
3 nachten verblijf in het hotel
op basis van halfpension
4 ritten (vrijdag, zaterdag,
zondag en maandag) als
Garmin-bestand
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
jan.van.es@xs4all.nl of geef
het af aan de bar van de
Motor Vereniging Almere.

Voor de mannen!!

Start
werkzaamheden bouwrijp maken De Laren
bron: Gemeente Almere

De gemeente Almere en
woningcorporatie
Alliantie
bouwen samen aan de wijk
De
Laren
rondom
ons
verenigingsgebouw.
De
1e
fase
van
de
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ontwikkeling van De Laren
gaat nu van start. Er worden
100 sociale huurwoningen, 20
vrije sector huur- en koopwoningen, een supermarkt en
een Integraal Kind Centrum
gebouwd. Tevens zullen er
ongeveer
30
kavels
zijn
waarop particulieren zelf een
huis kunnen bouwen.
Om dit allemaal te kunnen
gaan uitvoeren wordt nu de
grond
eerst
bouwrijp
gemaakt.

Barrooster

Op dit moment wordt met het
ophogen en voorbelasten met
zand en verleggen van de
kabels en leidingen voor
bouwvelden D, F, en G (zie
kaart)
een
eerste
begin
gemaakt. Dit zal tot het eind
van het jaar duren. Ook zal de
huidige GSM zendmast worden
geplaatst
naar
de
Havendreef bij de Beginweg.
(Is er tijdens deze verhuizing
dus slecht of geen GSM

Vr 19 Sep – ma 22 sep:
Vulkanenweekend

ontvangst in
clubgebouw!)

en

rond

Het rooster van de barmedewerkers staat op onze website. Het verzoek aan alle
barmedewerkers is de site
regelmatig te checken om te
zien
wanneer
je
bent
ingeroosterd!

Agenda

Vrijdag 5 september, vanaf
22.00u:
Havenfestival bierproeven!

Zo 26 oktober:
Kale Bomentocht
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!

het

Tijdens de werkzaamheden
zijn een aantal fietspaden
naar en van het clubgebouw
afgesloten. Dit zal ongeveer
een jaar duren(!)

Voor de vrouwen!!
Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere–Haven
036 531 02 82

http://www.motorvereniging.nl/

Meer informatie kan je vinden
op www.almere.nl/DeLaren
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