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Apeldoorn, zomer 2022 

Beste vrienden, 

 

Kring Veluwe terug in Het Achterom 

We zijn met De Wilde Pieters in gesprek geweest om de bijeenkomsten de 2e helft van dit jaar in 

te plannen, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. In overleg met de leden van 

Kring Veluwe is besloten vooralsnog in het Proef-lokaal Het Achterom te bivakkeren. De eerste 

bijeenkomst heeft in juni plaatsgevonden en is uitstekend bevallen. 

 

Gezamenlijke bijeenkomst op 26 augustus 

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om eind augustus het begin van de nazomer 

met de gezamenlijk kringen te vieren. De laatste 2 jaren hebben we van de gastvrijheid van Hans 

en Leatitia genoten in hun karakteristieke woning aan de IJssel. Dit jaar verlaten we de vaste wal 

en gaan het water op. Het is gelukt om 26 augustus in Hanzestad Elburg een paar heuse botters 

te reserveren. Inmiddels heb je daar al een uitnodiging voor ontvangen, dus we hopen je op 

26 augustus in Elburg te mogen begroeten! 

 

N.B.: Golfdag verschoven naar dinsdag 15 september 

Vorig jaar hebben we door een reeks golfmatches de weg naar de Mobilé Golfdag 

geplaveid. De Wisseltrofee ging naar Peter van den Bogaard. Ook dit jaar was het de bedoeling 

om, via het spelen op diverse banen, toe te werken naar de Mobilé Golf-dag in september. Dat is 

om moverende redenen iets anders gelopen, maar we sluiten wel ‘ouderwets’ af. Door 

overboeking van gekozen Ermelose baan hebben we echter wel moeten opschuiven naar 15 

september. Nadere informatie over deze dag is inmiddels naar de liefhebbers toegestuurd. 

  

Sponsoren gezocht 

Onze Golfdag werd tot begin COVID-19 grotendeels gefinancierd door sponsoring. Door allerlei 

oorzaken zijn die weggevallen en wordt de golfdag dit jaar eenmalig ‘met passen en meten’ uit 

ons reguliere budget gefinancierd. Dat kan echter niet jaarlijks en dus moeten we voor 2023 en 

daarna echt weer op zoek naar sponsors - die als tegenprestatie introducés mogen uitnodigen - 

of (deels) eigen bijdrage invoeren als we de golfdag in stand willen houden, waar ik uiteraard 

zeer voor pleit! Voor informatie / overleg graag even bellen met Martin Bourgonje, 0653443392. 

 

September-sessies vervallen 

Door het ‘samen erop uitgaan’ op Elburgse botters zijn de bijeenkomsten van de 

kringen Vuursche en Veluwe komen te vervallen. De rest van agenda 2022 blijft gehandhaafd.  

 

Namens het bestuur een fijne vakantie en vooral een goede gezondheid gewenst!  

Graag tot ziens op 26 augustus in Elburg!  

  

Martin Bourgonje 


