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Apeldoorn, zomer 2018 

 

Beste Mobilé vrienden, 

Zittend in mijn tuin schrijf ik deze woorden: wat een prachtig begin van de zomer!  

Al genietend realiseer ik mij dat de helft van het jaar 2018 er alweer op 

zit. Deze korte vakantiegroet, en dan vrij tot 31 augustus: we gaan dan 

de boot in om opnieuw Loosdrecht verkennen. Een paar jaar geleden – 

voor wie het nog weet – beviel die Plassenvaart heel goed: prachtig 

nazomerweer en een groot verteller aan het roer. Ik ga er voetstoots 

(mooi woord dat helaas zelden meer wordt gebruikt) vanuit dat het dit 

jaar ook zo zal zijn. Bij regen ook geen nood, want dan doen we er een 

dakje op! 

De haringparty in Apeldoorn werd dit jaar bij gebrek aan belangstelling niet 

door Mobilé bezocht. In de regionale krant ‘Het Suffertje’ las ik dat 

klaarblijkelijk zo’n 800 ondernemers zich ‘nieuwe maatjes’ ook zonder onze 

deelname goed hebben laten smaken. Wellicht in 2019 toch maar weer 

deelnemen.  

Vorige maand hebben we met 10 Mobilé leden een bezoek gebracht aan Nieuwspoort om 

een lezing van de bekende econoom Mathijs Bouman aan te horen. Voorafgaand aan 

Boumans interessante met humor doorspekte betoog konden we genieten van de 

overbekende Nieuwspoort saté-schotel. We bewaken de agenda voor dit soort 

bijeenkomsten en zullen er melding van maken wanneer zich een interessante 

bijeenkomst voordoet. 

 

De uitnodigingen volgen: Op 31 augustus dus onze Plassenvaart. Dan op 6 september de 

jaarlijkse Mobilé Golf-dag, wederom op de prachtige baan van De Scherpenbergh in 

Oosterhuizen. En ondertussen denken we na over de invulling van de bijeenkomsten in de 

2e helft van dit jaar. Mochten er spontane ideeën ontstaan: laat het ons weten! 

 

Maar eer het zover is mogen we genieten van onze 

vakantie. Bedenk daarbij: geniet nooit met mate!  

Á la prochaine,  

Namens bestuur en kringvoorzitters,  

Martin Bourgonje - Voorzitter 

 


