27e jaargang, no 5 2014

Voorwoord
Hier ligt alweer het laatste clubboekje van 2014 voor jullie.
Nog een paar weken dan de ene goed heiligman het land weer
uit en dwaalt de andere door de lucht en maken we ons alweer
druk om de kerstmaaltijden en het vuurwerk voor oud en
nieuw.
In die drukke periode vindt ook de jaarvergadering van de motorclub weer plaats. Een vergadering als afsluiting van het jaar,
waarin belangrijke zaken als terugblik van het afgelopen jaar
worden besproken maar ook vooruitlopend op het komende
jaar.
Na het serieuze gedeelte zal er onder genot van borreltje verder
worden vergaderd (!?)
Het nieuwe jaar wordt uiteraard gestart met de welbekende
nieuwjaarsborrel. Altijd een gezellig evenement, waarbij het
nieuwe jaar wordt ingewijd.
Het nieuwe jaar is helaas voor ons als redactie ook een reden
voor verandering hierover lezen jullie verderop in het clubblad.

Via deze weg willen wij onze adverteerders bedanken
voor het adverteren in ons clubboekje het afgelopen
jaar. Zonder jullie bijdrage was dit boekje niet mogelijk geweest.
Groeten Veronie
Namens de
redactie.

Agenda MCS
19 december

Jaarvergadering

20.30 uur

4 januari

Nieuwjaarsreceptie

16.00 uur

8 februari

Gourmetten/stamppot buffet

15.00 uur

15 maart

Middagtoertocht

14.00 uur

28 maart

Klussendag

08.30 uur

5 april

30e Paastoertocht

09.00 uur

Van de Voorzitter
Hallo leden / donateurs,
Na de nacht van het kanaal, wat overigens een gezellige
avond / nacht geweest is als ik de commentaren links en rechts
zo vertalen kan.
Ook de muziek is goed bevallen en voor herhaling vatbaar.
Verder hebben we wat weer betreft het nog bijzonder getroffen en kunnen we regelmatig onder prima omstandigheden hele leuke toertochten maken.
Nu ik dit voorwoord schrijf geniet ik nog na van het prachtige
weer deze zondag 23 nov.
Ondanks de late datum heb ik deze week nog zo’n 300 km
kunnen rijden met volop zon en een heerlijke temperatuur volgens mij een record zo laat in het jaar.
Verder nog even aandacht voor ons laatste evenement de jaarvergadering op Vrijdag 19 december aanvang 20.30 uur.
Voor 2015 is de voorlopige agenda ook al weer rond en bijgevoegd.
Als laatste punt wil ik alle MC. Sallanders fijne feestdagen en
een gezond 2015 wensen.

Mc Salland
Opgericht : 29 februari 1984
Adres
: Korteveldsweg 18b
Postcode : 8148 RE
Plaats
: Lemele
Postadres : Postbus 2
Postcode : 8150 AA Lemelerveld
Website : www.mcsalland.nl
Bankrelatie:
Rabobank Lemelerveld
Algemeen rekeningnr. 12.78.29.601
Rekeningnr. i.n.z. Ecom: 12.78.92.281
Rekeningnr. i.n.z. Redactie: 12.78.09.260
Contributies:
Leden
: € 50,00
Donateurs
: € 25,00
Gezinsleden
: € 25,00
Lidmaatschapsnr. van de KNMV nr. 0406
Lidmaatschapsnr. van de LOOT nr. 1905
Nr. van de Kamer van Koophandel in Zwolle: 40061473
Bestuursleden:
Voorzitter
:Leen Hoogenboom 0572-371245
lhoogenboom@ziggo.nl
Secretaris
:Henry Kerkdijk
0572-330040
henrykerkdijk@hetnet.nl
Penningmeester :Bertus Stobbelaar 0572-331697
astobbelaar@hetnet.nl
Bestuurslid
:Gerrit Waterink
0529-453994
gjwaterink@vodafonethuis.nl
Bestuurslid
:Renee Kiekebosch 0572-372807
kieki@hetnet.nl

Van de Secretaris.
Dag motorluu,
Het einde van het jaar nadert weer en de activiteiten van dit jaar zijn
weer bijna achter de rug. Ik kan zeggen dat we met de nacht van het
kanaal een geweldig eindfeest van het jaar gehad hebben, een geweldige band die deze avond zeer gezellig maakte.
Met alleen nog de jaarvergadering te gaan op 19 december is de
agenda helemaal weer afgewerkt. De jaarvergadering begint om
20.30 uur.
De notulen van vorig jaar zijn dit keer los bij de clubboekjes bijgevoegd zodat je ze nog eens rustig kunt doorkijken.
De agenda van de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 2013.
3. Verslag penningmeester / kascom.
4. Verslag redactie.
5. Verslag Ecom.
6. Diversen bestuur.
 Clubhuis.
 Toerweekend Edwin.
 Hemelvaart.
 Bar commissie.
 Onderhoud commissie
 Website.
 Tent / verhuur.
 Dames toertocht.
7. Rondvraag.
8. Clubkampioenschap
9. Huldiging.
10. Sluiting.

zijn er helaas een aantal opzeggingen van de volgende leden / donateurs.
Frits Hallink, Bas Preuter, Frans huis in’t Veld, Martin Nijhof en
Berna Poelarends.
Iedereen weet dat je ook nadat je lid bent geweest je natuurlijk nog
steeds van harte welkom bent om nog eens een keer een tochtje te
komen rijden of een pilsje te komen drinken.
Verder van mijn kant geen nieuws rest mij alleen nog iedereen uit te
nodigen om op de jaarvergadering te komen nogmaals op 19 december om 20.30 uur.
Groet’n Henry.

Van de redactie,
Het is normaal dat wanneer er iets bijzonders plaatsvindt binnen de
club dit via het clubblad openbaar aan de leden wordt gemaakt.
Nu er binnen de redactie zelf een verandering plaats gaat vinden willen wij dat op deze wijze met jullie delen zoals dat hoort.
Bennie heeft besloten de redactie aan het eind van dit seizoen te verlaten.
Vanaf het ontstaan van de redactie was Bennie van de partij en kon
er altijd een beroep hem worden gedaan.
Zijn carrière begon 28 jaar geleden, hij heeft de ontwikkeling die het
clubblad heeft doorgemaakt nauwgezet gevolgd en daar richting aan
gegeven waar mogelijk.
Wij willen hem bedanken voor de energie en inzet en zijn hem daar
zeer erkentelijk voor!
Hoe wij de ontstane nieuwe situatie gaan opvullen daar zijn wij als
redactie met elkaar over in gesprek.
Als wij eruit zijn hoe wij e.e.a. gaan oplossen zullen wij dit in het

Overige Commissies
Bar / Bestelcommissie
Ineke Linthorst
0572-330783 inekelin@hetnet.nl
Veronie Kerkdijk
0572-330040 vkerkdijk@live.nl
Anita Stobbelaar
0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl
Reserveren clubhuis
Ineke Linthorst

0572-330783 inekelin@hetnet.nl

Onderhoudscommissie
Jan Boshuizen
Bennie Habers
Albert Ningbers
John Zwinselman

0572-331604 jboshuizen@hetnet.nl
0529-456746 bennyhabers@planet.nl
0529-452360
0572-373138 johnzwinselman@home.nl

Tent Verhuur
Jan Blekkenhorst

0572-331530

Huurprijs leden € 75,00 Huurprijs niet leden €125,00
Tent afmeting 5 x 10 meter
Kascommissie
An de Lange
Bert Stoeten
Website beheer

0529-454674
0572-331725

Evenementencommissie
Roelien Visscher
06-27532929
Albert Minkjan
0529-466432
roelien.visscher@hotmail.com
Jan Weelink
0572-372120 jweelink@home.nl
Henk Horsman
06-42349696 Horsmanhenk@ziggo.nl
Bert Bronsvoort
06-53544683 b.bronsvoort@ziggo.nl
Esther Hekkert
06-53737882 estherh117@hotmail.com
An de Lange
0529-454674 louisedelange@hotmail.com
Dirry Zonnebeld
dzonnebeld@live.nl

clubblad@mcsalland.nl
Redactie Leden
Marie Mijnheer
Bennie Huisjes
Gert Valk
Veronie Kerkdijk

0529-456294
0572-373065
0572-372583
0572-330040

Herfstrit 2014

Bouwvak, zonnig, warm en de gedachten zijn nog helemaal niet bij de herfst. Maar
half september is het echt zover, de 29e herfstrit wordt dan verreden en er is nog
niets geregeld. Met bestuur even de koppen bij elkaar en ‘s avonds achter de computer. We hebben besloten om dit jaar de provincie Drenthe aan te doen. Gezien de
tijdsdruk eerst eens kijken of ik iets kan
gebruiken van een oude route die nog
bijna niemand heeft gereden. Het werd
de terugrit van het hemelvaartweekend.
Die kan bijna niemand hebben gereden
want dat weekend was op Terschelling
en op 3 na was iedereen met de auto. De
oude route een stuk aanpassen en een
nieuw gedeelte er bij aanmaken. De dag
erna narijden en kijken of het allemaal
een beetje klopt. Onderweg kom ik wel
klinkerwegen tegen. Zelf ben ik er niet
zo kapot van en daarom de boel omleggen. Ik probeer het tot een minimum te beperken. Maar het is Drenthe en een klinkerweg is niet te vermijden. Daarna moet de hele route nog op papier. Samen met
Liesbeth doen we de eerste helft en een dag later doe ik de laatste helft. Leen en
Bertus rijden de route nog een keer na en de het is trechte. Zondag 14 september,
de vlaggen worden uitgehangen en de straat voor het clubhuis wordt nog eens vakkundig geveegd. Het koffieapparaat is aangezet en het weer is veelbelovend. De
eersten zijn er kort voor negen uur. Rond half 12 zijn de laatsten vertrokken. De
piek was zo rond tien uur en
het was mooi vol in het clubhuis. Het kwam goed uit dat we
wat extra hulp hadden van
Henk H. want na het incident in
het voorjaar ligt het motorrijden dit jaar op een laag pitje.
Rond de middag maken we de
balans op. Ondanks de piek en
het mooie weer viel de opkomst toch een beetje tegen.
Waar we van 100 uit gingen
bleef het steken bij een kleine

Verslag Pannenkoekenrit
Ja ja zondag 26 oktober was het weer zover, ons jaarlijkse pannenkoeken rit.
We hadden geluk met de
weergoden, die dachten ze ker
het is de laatste rit van dit jaar
voor de MC dus we geven ze
lekker weer bij het rijden. Wat
je ook welkom zien aan de op
komst, met grote aantallen
kwamen jullie naar het clubhuis om eerst even een bakje koffie of thee te nuttigen.
Om daarna op jullie stalen ros
te stappen om een mooie toer
tocht van 100 kilometer te rij
den.

Bij terugkomst bij het
clubhuis kwam de lucht van
pannenkoeken jullie al tegemoet op de veranda, jullie
lieten ze wel lekker smaken
want alles is opgegaan.
Met veel deelnemers en
lekkere pannenkoeken was
dit een geslaagde middag/
avond.
De bakkers Jan W, Linda,
Louise

OPROEP
VOOR DE VROUWELIJKERIJDERS….
Hallo Luitjes (dames),
Tijdens de herfstrit werd ik aangesproken door een aantal vrouwelijke leden met de vraag of er misschien een middagrit geregeld kon worden voor
alleen de vrouwen.
Dit zou wel mogelijk moeten zijn en stel dan ook voor om dit tijdens de
jaarvergadering te bespreken.
Als ik zo snel even tel zouden er wel 10 rijdende dames zijn maar weet
niet of er voldoende belangstelling voor is om dit te regelen.
De agenda is al bijna rond voor 2015 en de rit zou dan ook op een door de
dames zelf gekozen datum moeten en dan wel als er geen andere clubrit
is.
De route zouden we op navigatie en papier kunnen regelen.
Dus is hier serieus belangstelling voor dan graag aanwezig op de jaar vergadering of een mail naar b.bronsvoort@ziggo.nl
Groet ECOM

VLH

banden

motoren
transportdiensten
Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752
Email : Info@vlhmotoren.nl
www.vlhmotoren.nl / www.vlhbanden.nl
Uw adres voor: autobanden, motorbanden,
motoronderhoud en transportdiensten.
Tevens afspraak in de avonduren en in het weekend mogelijk!

December
Linthorst
Stobbelaar
Slagman
Hendriks
Huisjes
Nijman
Habers
Huisjes
Minkjan
Januari
Bronsvoort
Woudsma
Hoogenboom
Huiskes
Valk
Hallink
Veen, van der
Voogd de
Kijk in de Vegte
Kok

Ineke
Evert
Adrie
Gerrit
Bennie
Jenny
Benny
Henriët
Albert

7-dec
8-dec
9-dec
10-dec
15-dec
17-dec
24-dec
24-dec
24-dec

Bert
Jeannet
Leen
Jan
Jan
Frits
Leon
Dinand
Gerrie
Erwin

10-jan
11-jan
13-jan
14-jan
17-jan
17-jan
22-jan
23-jan
27-jan
29-jan

Barrooster 2015
4-jan Bestuur
11-jan Sander Kogelman
18-jan Gert Stegeman
25-jan Peter Teunissen
1-feb Gerrit Waterink
8-feb Adrie Slagman
15-feb Leon van der Veen
22-feb Dirry Zonnebeld
1-mrt Linda van der Vegt
8-mrt Jan Blekkenhorst
15-mrt Henk Horsman
22-mrt René Kiekebosch
29-mrt Evert Stobbelaar
5-apr Ronnie Eilert
12-apr Albert Minkjan
19-apr Hennie Hoogenboom
26-apr Jan Gerrits
Bar open: 18.30 tot 22.30 uur

Bestuur
Dinand de Voogd
Benny Habers
Klaas Mijnheer
Bert Stoeten
Dick Bonen
Wilbert van der Veen
Rinus Bloo
Jan Weelink
An de Lange
Jelle Stoeten
Edwin Bruggeman
Henk Warmelink
Gert Valk
Henk Linthorst
Leen Hoogenboom
Henk Schepers

Wist u dat……





De Ecom iedereen wil bedanken voor het bezoeken
van één of meerdere evenementen die dit jaar zijn
georganiseerd.
Het een mooi motor jaar is geweest met een zomer
die van geen ophouden wist.
De evenementen daardoor goed zijn bezocht.



Na een bardienst de koeling weer aangevuld moet
worden. Dit zodat er de zondag of evenement daarop ook weer bier of andere drank ook weer koel
staat.



An de L, een waxinekaarsje aan wilde steken tijden
de nacht van het kanaal.
Dit niet lukte
Dit het drankje van Esther H, betrof en een boswandeling was en geen waxinekaarsje.










Er zondagmiddag 30 november om 15.00 een presentatie in het clubhuis is over een mogelijke reis
naar Amerika die in de zomer van 2015 zal plaatsvinden.
De gedachten voor deze reis worden hierdoor
steeds concreter.

De sluitingsdatum voor de kopie voor het
1e clubblad voor 2015 op 22 februari 2015

