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Van de voorzitter
Hallo venturisten
Vandaag 31-05-15 hebben we voor
de tweede keer een reguliere bestuursvergadering bij Carel en Elly ,
er was niet veel bijzonders wat op de
bestuurstafel kwam alles loopt zoals
het loopt, er word wel hard gewerkt
aan ons 25 jarig jubileum volgend
jaar, het hoe en het waar zal bekent
gemaakt worden als alles in kannen
en kruiken is en we doen samen met
de TC onze best om er iets moois van
te maken.

Eerste traditionele Hemelvaartweekeind is achter de rug, uit de informatie die ik heb mogen ontvangen was
het een geslaagd weekeind, zelf was
ik niet aanwezig want mijn
Hemelvaartweekeind heb ik bij onze
Zweedse vrienden doorgebracht, was
wel vreemd om voor de eerste keer
zolang de club bestaat niet met de
Nederlandse het treffen te vieren,
maar het was wel een erg leuke
ervaring en ik moest van de Zweedse
venture club de groeten over brengen
aan ons alle ,dus bij deze gedaan.

Verder wens ik alle leden een allemachtige mooi vakantie toe en veel
veilige km gewenst en hoop jullie
weer snel te zien op een evenement.

Zo nog een paar weken en de vakanties barsten weer los , mijn bestemming is bekent dat is Noorwegen om
daar het internationaal treffen mee
te maken, ik maak er zoals elk jaar
mijn vakantie van, laten we maar hopen dat we het treffen met het weer
en ik hoop dat we goed vertegenwoordigt zijn.

MVG Arend Bakelaar
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Verslag 1e toerrit 12 april
De eerste toerrit van dit jaar had als vertrekpunt Drachten
(Friesland).
Aangezien dit niet naast de deur is,
besloten wij er een hotelovernachting aan vooraf te laten gaan, zodat we de volgende ochtend fris en
fruitig aan de start zouden kunnen
verschijnen. We hadden een hotel
geboekt in Eernewoude. Het was een
mooi hotel, prachtig gelegen aan een
meertje op zo’n kwartier rijden vanaf Drachten. Die zaterdag moest ik
eerst nog werken (werk in een ziekenhuis gaat immers altijd door) en
het plan was om rond vier uur in de
middag te vertrekken. Helaas gooide
het weer roet in het eten, want het
begon te regenen. Uiteindelijk een
uurtje later op weg gegaan. Gelukkig
bleef het droog, maar het waaide wel

ontzettend hard. Na onderweg nog
een stop om wat te eten, kwamen
we uiteindelijk rond half 9 pas aan
in ons hotel. Na een goede nachtrust
en een heerlijk ontbijt, op naar de
Mc Donalds in Drachten, het verzamelpunt voor de toerrit. Daar bleek
dat de meeste toerrijders, evenals
wij, ergens overnacht hadden, varierend van luxe hotel, tot B en B en
camping. Een paar echte “die-hards”
kwamen die ochtend van thuis.
Het eerste deel van de tocht reden we
door een stukje Friesland met weinig
water en wat meer bomen. Het was
deze dag gelukkig zonnig, niet te
koud, maar de wind was nog steeds
hard. De tussenstop was in Lemmer,
daar lunchten we. Een heerlijk broodje, alles keurig verzorgd en zeer snel
opgediend! Daarna weer verder en
uiteindelijk als eindpunt Zwartsluis,
waar de koffie op ons wachtte. Na
deze mooie (en vooral gezellige) rit
weer naar huis, was toch nog meer
dan 2 uur rijden. Toercommissie bedankt voor deze leuke dag!
André en Gerry.

Verslag 2e toerrit 13 juni
Na ruim 4 maanden “droog” te hebben gestaan mocht ik eindelijk
weer op de fiets kruipen.
ik had “groen licht” van de Orthopeed
gekregen en mijn motor was vrijdag
12 juni weer klaar dus ... Okko was
er helemaal klaar voor!
De zaterdag begon wat bewolkt en
toen ik in Zwolle aankwam begon het
licht te miezeren, niet zo’n geweldi-

ge start dus maar allé het kan altijd
slechter! Gonnie en Albert Jan zaten
al in de lobby van het v.d. Valk hotel
te wachten en waren helemaal verbaast mij te zien, die reactie kreeg
ik van heel wat mensen die morgen.
Na een aantal kopjes koffie genuttigd
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te hebben gingen we op stap vanuit
een licht vochtig Zwolle ofwel motregen.

tussen al die oude zooi, na de lunch
stapte iedereen weer op de motor en
vervolden we onze weg en yes ... het

Ik hield mezelf maar voor dat er
maar 2 soorten motorweer zijn nl
mooi motorweer (dan regent het)
of héél mooi motorweer (dan is het
droog) de eerste etappe was daarom
misschien iets minder.
Voor de lunch stopten we in de buurt
van Ommen bij een kennis van Albert Jan welke handelde in oude en
antieke huisraad, ik geloof niet dat
ik ooit zoveel koffiemolens bij elkaar
gezien heb. Leuk om wat te snuffelen

zonnetje scheen! De 2e etappe voerde ons o.a. over de Lemerlerberg en
bracht ons uiteindelijk bij “De Hongerige Wolf” een goed restaurant waar
nog iets gegeten en/of gedronken
kon worden. Voor mij was het een
heerlijke dag en volgens mij voor
alle deelnemers wel. Jammer dat een
aantal mensen eerder weg moesten
en niet de gehele tocht hebben uitgereden Albert Jan bedankt.

Okko

Van de redaktie

Allereerst moet ik mijn nederige excuses maken voor het late verschijnen van deze Venture Post
Natuurlijk zijn hiervoor allerlei excuses aan te voeren maar vervelend
vind ik het wel. Hoofdreden hiervoor
is dat ik nog maar enkele uren per
week op de afdeling REPRO werk.
Ook het gegeven dat mijn collega
van de afd. REPRO niet precies wist

hoe het geregeld was betreffende
de Venture Post heeft ook de nodige
vertraging opgeleverd. Last but not
least ben ik thuis overgestapt op een
nieuw email adres nl:
okko@stipte.nl schijnbaar is dit een
aantal mensen ontgaan. Dit had ech5

ter wel tot gevolg dat ik bepaalde
stukken niet binnenkreeg en dus ook
niet kon plaatsen. Nogmaals mijn excuses hiervoor! Verder heb ik in overleg met mijn collega besloten dat ik
de opmaak voor de VP blijf verzorgen
dus voor onze Ventureclub verandert
er eigenlijk niets.
Okko

Van de Toercommissie
3e toerrit 16 augustus 2015
Start rit: vd Valk Leusden,
Philipsstraat 18,
3833 LC Leusden.

Bij de startplaats is een Total tankstation, Randweg 4.
Eindpunt, Tango tankstation.
10:30 verzamelen, 11:00 uur start
van de rit.
Tussenstop: Vierhouten.
Eindstop: La Place Maarsbergen,
Woudenbergseweg 44A, 3953 MH.

Verkeersquiz
Gevaarherkenning, zoals de vragen tegenwoordig bij het CBR zijn.
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1.

U wilt links afslaan, 		
moet u de voetganger 		
voor laten gaan?

A.
B.

Ja
Nee

2.

Wat is de juiste volgorde van
voor laten gaan?

A.

Auto,motor, bromfietser,
vrachtauto
Auto, motor, vrachtauto,
bromfietser
Motor, auto, vrachtauto,
bromfietser.

B.
C.

3.

U wilt de snelweg af, wan
neer zet u uw richtingaan
wijzer aan?

A.
B.
C.

200 meter.
300 meter.
600 meter.

4.

Er is een ongeluk gebeurd.
Van wie moet de identiteit
bekend zijn, voordat hij of
zij de plaats van het ongeluk
mag verlaten?

A.
B.
C.

Slachtoffer van het ongeluk
Schuldige van het ongeluk
Alle betrokkene van het on
geluk

Antwoorden op pagina 8
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Aankondiging Hotelweekend 2015,
Herberg Die alte Schleuse, Mosenbergstrasse 3, 54531 Manderscheid.
www.herberg-alteschleuse.com/index.htm

Verzamelpunt:
Lunchroom Oase, Berkenplein
2-4 in Valkenburg. Parkeerplaats
is aan het Berkenplein.

Verzameltijd heenreis: 11:00 uur
op 11 september.
De Toercommissie.

Antwoorden verkeersquiz:
1.
2.

3.

4.

B, u moet voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg.
Een voetganger is geen bestuurder..
C, eerst mogen de bestuurders op de voorrangsweg. ‘Rechtdoor
gaand verkeer op dezelfde weg’ gaat voor afslaand verkeer. Eerst
mag de motor, dan de auto. Daarna de vrachtauto dan de bromfiet
ser.
B, Op de snelweg zet u ongeveer op 300 meter voor de afslag uw
richtingaanwijzer aan. Dat is ongeveer bij het verkeersbord waarop
u leest voor welke plaatsen u rechtdoor moet rijden. (dit bord staat
er nier altijd).
C, Niemand mag weggaan voordat hij of zij zich heeft geïdentifi
ceerd. Ook moet iedereen de gegevens van zijn of haar voertuig
opschrijven. Het maakt daarbij niet uit wie de schuldige is.
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JULI

Gonnie Kosters
Metje Doornebos
Ada
van Lamoen

Elly
Peter
Adrie
Hans

AUGUSTUS
Noordendorp
Bakker
Kik
Gademan

4
7
27

7
7
7

3
6
29
30

8
8
8
8
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Richelle de Vrijer
Pr. Bernhardstraat 59
2983 SL Ridderkerk
Tel. +31(0)180-415136
Mobiel +31(0)611922326
Emailadres: vrijerkooij@telfort.nl
We heten de volgende nieuwe leden welkom:
Geen nieuwe aanmeldingen

Telefoonnummer(s) en email-adressen van nieuwe leden:
Geen nieuwe aanmeldingen

Wijziging telefoonnummer(s) en email-adressen:
Cees-Jan de Wilde
Emmy de Wilde

cj-dewilde@kpnmail.nl
dewildedeut@kpnmail.nl

Gaarne verzoek ik jullie niet te vergeten om bij verhuizing, wijziging
telefoonnummer, emailadres s.v.p. dit door te geven aan het
secretariaat.
Per 1 januari 2010
Per 1 maart 2011
Per 1 maart 2012
Per 1 januari 2013 (incl.opz.)
Per 1 mei 2013 (incl.royementen)
Per 1 januari 2014 (incl.opz.)
Per 1 september 2014
Per 1 januari 2015
Per 1 juni 2015

56 ventures/motors
50 ventures/motors
50 ventures/motors
44 ventures/motors
42 ventures/motors
35 ventures/motors
31 ventures/motors
29 ventures/motors
29 ventures/motors
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