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Apeldoorn, najaar 2018 

 

Beste Mobilé vrienden, 

Turfschuit 31 augustus…. 

 

Na een tropische weersperiode was het weer het eerste treffen van onze kringen. Opnieuw 

huurden we voor de eerste bijeenkomst de Turfsteker in om ons rond te varen over 

de Loosdrechtse plassen en de Vecht. We hadden goede herinneringen aan een eerdere 

beleving met de Westlandse Aak, een aantal jaren geleden. Hoewel het weer aanvankelijk 

wat somber leek, hadden we enorm geluk, het bleef kurkdroog. De huif, die zekerheidshalve 

was opgezet, werd na de eerste plaspauze alweer gestreken.  

Helaas waren er enkele last-minute afmeldingen, een verschijnsel dat moeilijk is uit te 

bannen. Desondanks hadden we een geweldige middag, compleet met een professioneel 

gerookte zalm, lamsvlees en veel meer heerlijkheden.  

In een zijtak van de Vecht moesten we een sluis door die we zelf mochten bedienen: een erg 

leuke ervaring! De schipper verbaasde ons weer met zijn kennis van de huisvesting van veel 

bekende jet-setters en kreeg het voor elkaar om op de minuut af weer aan te meren bij de 

Dikke Muis. Voor iedereen gold: voor herhaling vatbaar!  

 

 
 

Golfdag 6 september.. 

Niet dat ik van suiker ben, maar de golfbaan op gaan zonder regenjas, dat bleek niet 

slim. We hadden de dag geprezen voor het avond werd: het leek een herhaling van vorig 

jaar, toen we na 3 holes door de marshal van de baan werden gehaald. Normaal heb ik altijd 

twee paraplu’s in de tas, maar het weer leek toe te staan om deze achterin de auto te laten. 
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Misrekening dus. Op de laatste tee kwam er een gigantisch schip zure appelen over. We 

werden genoodzaakt de laatste  hole te laten schieten. Desalniettemin mocht dit de pret van 

de deelnemers niet drukken en nadien maakten borrel, vlammetjes, bitterballen, drank en 

diner een allemaal weer goed.  

Nadat Martin aan René van der Vlist, die dit jaar voor de vijfde keer! hoofdsponsor 

was, hartelijk dankte, maakte Aldert Veenstra de prijswinnaar bekend: Etienne 

Poulissen! Etienne nam trots de nieuwe wisseltrofee in ontvangst: gelast figuur 

golfer, speciaal gemaakt door mensen (met een beperking) van Riwis die in Apeldoorn 

worden begeleid in een werkplaats van waaruit ze hopelijk weer naar een plek in een 

reguliere baan kunnen uitstromen. De winnaar van de clinic was Martin Boezaart van 

Apeldoorns Palletbedrijf. Hij ontving een doos golfballen.  

Een prettig gezelschap Mobilé-ers, aangevuld met enige introducés van Etienne Poulissen 

van Boer&Olij, Richard Lock van ThextronArmstrong Lock en Aldert Veenstra 

van Accoris. Accoris leverde, in de persoon van Aldert Veenstra, bovendien wedstrijdleiding 

en golfballen.  

Het was al met al een leuke - hoewel zeer vochtige - dag!  

 
 

Golfliefhebbers: tijdens de nazit is met diverse deelnemers het plan opgevat om regelmatig 

onderlinge wedstrijdjes te organiseren. We kunnen dan switchen van banen en wat 

regelmatig spelen. Hans de Groot zal het voortouw nemen bij het verwezenlijken van dit 

plan. 
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Autosportliefhebbers opgelet! Racedag Circuit Park Zandvoort. 

Tijdens de Golfdag vertelde een van de introducés, Martin Boezaart, directeur van 

Apeldoorns Palletbedrijf, enthousiast over zijn hobby: racen op Zandvoort. Hij roept 

enthousiaste autosport-amateurs op om in mei 2019 mee te gaan racen op Zandvoort. 

Enkele gegevens: Lekker sturen zonder flitspalen op Circuit van Zandvoort, voor menigeen 

een “jongensdroom” .  

Het is de bedoeling in mei 2019 met 25 tot max 35 auto’s te rijden. De kosten zijn € 295,- 

exclusief btw voor uw auto, inclusief 1 persoon, voor iedere persoon extra € 39,- ex. btw. 

Het is mogelijk om dit zakelijk te boeken, het valt namelijk onder een rijvaardigheidstraining, 

dus misschien een vriend/vriendin, collega of personeel dat het ook leuk vindt? Laat het 

weten.  

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Martin Bourgonje: martin@smbk.nl of 06-53443392. 

 

En verder… 

Op 5 oktober is de volgende bijeenkomst van Kring Vuursche, het belooft een interessante 

bijeenkomst te worden met een kandidaat-lid, een dame! De week daarna 12 oktober is 

Kring Apeldoorn aan de beurt, uitnodiging met bijzonderheden volgt snel. 

 

Hoe dan ook, ik verheug me erop jullie op een van deze bijeenkomsten te treffen! 

Hartelijke groet, namens bestuur en kringvoorzitters, 
Martin Bourgonje, Voorzitter 
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