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Apeldoorn, december 2022 

 

 

 

Beste Mobilé vrienden, 

Opnieuw een zeer bewogen jaar is bijna ten einde. Als alle voortekenen ons niet al te zeer bedriegen 

lijkt de COVID-pandemie, in de meest ernstigste vormen, op zijn einde te lopen. Tegelijkertijd werden 

we opgescheept met een geestelijk gestoorde Rus met megalomane ideeën over de oude Sovjet Unie 

die ons met een door niemand verwachte oorlog heeft opgescheept met enorme consequenties voor 

het ietwat ingeslapen Avondland Europa: oorlogsvluchtelingen, inflatie en de gestegen energieprijzen 

kwamen bovenop de al langer bestaande stikstof problematiek. Bij ons werd hierdoor de vaste grond 

onder de rijksbegroting weggeslagen. Wegen om hieruit te komen vind je op geen enkele kaart, maar 

toont zich in de moed van elke stap van onze gekozen (wereld)leiders. Genoeg gesprekstof om ook in 

2023 een stevige boom over op te zetten binnen onze kringen.  

 

Bijeenkomst LocHal Tilburg 

Op 9 december sloten we het Mobilé netwerkjaar af in de 

gerenoveerde oude locomotiefhal van de NS. De hal is door 

drie samenwerkende architecten omgetoverd tot een 

fenomenaal mooie LocHal die vele internationale 

architectuurprijzen won. De verantwoordelijk Wethouder 

Marcelle Hendrickx maakte ons op enthousiaste wijze 

deelgenoot van het makingsproces waarna deskundige 

rondleiders ons de ins en outs van de hal toonden. De 

geslaagde middag werd afgesloten met een prima Italiaans 

buffet. Daarna keerden we huiswaarts om Nederland van 

Argentinië te zien verliezen.  

 

Jubileum van Frits Beunke 

Tijdens het bezoek aan de LocHal hebben is ten gevolge van het 

25-jarig jubileum van Kring Vuursche oprichter Frits Beunke 

gehuldigd. Frits stond aan de wieg van deze Kring die omstreeks 

2001 aan mij is overgedragen en daarna is ondergebracht in de 

huidige stichting.  

1-liner boek van De Beun 

Aan mij viel de eer te beurt om het laatste boek van de auteur De Beun in ontvangst te nemen. Dit in 

eigen beheer uitgegeven boek van Frits Beunke is niet publiekelijk verkrijgbaar en bij belangstelling 

achter een behendige disclaimer te bestellen. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de ons 

welbekende auteur. 
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Kring Veluwe sluit het jaar af in Het Achterom 

Door een weggevallen bijeenkomst (van 25 november) heeft Kring Veluwe alsnog een slotborrel op 21 

december in het Achterom. 

Onverwacht 

Ook heb ik jullie in Tilburg deelgenoot gemaakt van een voor mij onverwachte wending in mijn leven 

door diagnose van een neurologische aandoening die mijn toekomstbeeld heeft veranderd. Ik hoop 

desalniettemin nog geruime tijd actief te blijven voor en met Mobilé en prijs me daarbij gelukkig met de 

ondersteuning van Alex, Frits en Karin. 

Gezamenlijke bijeenkomsten 

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

vieren. Ook in 2023 streven we weer naar enkele ontmoetingen van de kringen Veluwe en Vuursche. 

Aan de invulling van agenda en wellicht iets ander programma wordt nog gewerkt. Af en toe een iets 

andere opzet was de wens van kring Vuursche. Tijdens de laatste 2022 bijeenkomst van de kring op 8 

november is ‘als proef op de som’ een bezoek met rondleiding en afsluitende lunch, gebracht aan het 

Singer-museum in Laren. Een geslaagde en leerzame bijeenkomst vond eenieder (Parkeersituatie niet 

meegerekend…) en zeker voor herhaling vatbaar. Afgesproken is dat Vuursche het in 2023 enige keren 

op deze wijze wil proberen te herhalen.  

Mobilé Golfdag 

We hebben ook de Mobilé Golfdag weer gehouden. Ook dit jaar was het de bedoeling om via diverse 

banen toe te werken naar de Mobilé Golfdag in september. Door overboeking van de baan in Ermelo 

moesten we onze dag doorschuiven naar 15 september, wat zonder mokken werd geaccepteerd! De 

jaarlijkse Wisseltrofee ging van Peter van den Bogaard naar Aldert Veenstra. 

Contributie gelijk, Sponsoren gezocht voor de Golfdag 

De contributie in 2023 proberen we op hetzelfde niveau te houden. Door de enorm gestegen kosten, 

voornamelijk in de horeca-branche, is dat alleen realiseerbaar door de kosten voor deelneming aan de 

Golfdag afzonderlijk in rekening te brengen. De kosten kunnen worden beïnvloed door sponsoren te 

werven. Als tegenprestatie krijgen zij het recht om introducees mee te nemen. Voor nadere informatie 

en / of goede tips graag bellen met Martin Bourgonje, 0653443392. 

Ik wens u mede namens het bestuur goede feestdagen en privé en zakelijk een mooi en vredig 2023. 

Graag tot ziens in het nieuwe jaar!  

Martin Bourgonje 

 

 

 


