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BESTUURSSAMENSTELLING: 
 
Henk van de Kolk  Voorzitter  -  0572-357143 
Bertus van Lente  Secretaris  -  0572-357686 
Emiel Knopert  Penningmeester -  06-38827516 
Ronald Turk   Bestuurslid  -  0572-363921 
Els Boxebeld   Bestuurslid  -  0572-392285 
  
 
TOERCOMMISSIE: 
 
Wim Kruiper       -  0572-360611 
Tonnie Wolkorte      -  0572-391880 
Bertus van Lente      -  0572-357686 
Frits ten Dam      -  06-15134767 
Theo van Vilsteren     -  06-50881919 
 
REDACTIE: 
               
Frank Tielbeek      -  0572-357371 
Ronald Turk          -  0572-363921 
Antje Kleinmeulman     -  0572-393022 
Jeroen Knopert      -  06-21503249  
 
 
WEBMASTER  
Ben Bril                     -  0645140103 
 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen 
Bertus van Lente    0572-357686       secretaris@ramraalte.nl 
Correspondentie adres:  De Haar 16   8101  ZJ Raalte 
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AFSLUITINGSAVOND  ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 

 

 
 
Op zaterdag 4 november organiseren we weer onze 
jaarlijkse afsluitingsavond. 
Deze avond wordt gehouden in zaaltje bij minicamping De 
Zwerver, Nieuwe Deventerweg 32 ,8101 PL  Raalte en we 
beginnen om acht uur s ‘avonds. 
De avond zal ingevuld worden met koffie met wat lekkers, 
drankjes, hapjesbuffet en entertainment. 
Tevens deze avond uitreikingen van prijzen voor o.a. 
rammer/ster van het jaar. 
De kosten bedragen € 10,- voor leden p.p. en partners die 
geen lid zijn van de RAM betalen € 12,50 p.p.. 
We rekenen uiteraard op een mooie opkomst en een 
gezellige avond. 

Graag opgeven voor zondag 29 oktober het 
aantal personen en drankvoorkeur. 
Gelieve dit te doen bij Els :  
elsboxebeld1@gmail.com 
 
Het bestuur. 
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Gezocht Toer Commissie leden. 

 

De toercommissie is een belangrijke commissie binnen de 
vereniging, zij bestaat momenteel uit 5 leden. Deze commissie 
houdt zich bezig met de organisatie van de toertochten, 
weekenden en speciale tochten zoals Lente en Zonneschijn rit. 
Uitzetten van de routes, bespreken van tijden en plaatsen voor 
start, rust, eet en drink pauzes en eventuele hotels en wat er 
allemaal meer bij een toertocht komt kijken. 

Omdat deze commissie veel werk verzet, wordt er nu gezocht 
naar leden die willen helpen bij deze klus. De huidige 
commissie leden Tonny Wolkorte en Bertus van Lente zijn 
aftredend als TC lid en niet herkiesbaar na 6 jaar trouwe dienst. 
Beide heren willen nog wel hand-en-spandiensten blijven 
verlenen bij alle eventueel voorkomende activiteiten binnen 
onze vereniging. 

Heb je belangstelling geef dit dan door aan de Toercommissie 
of Bestuursleden. Zij zullen je met open armen ontvangen en 
eventueel, als gewenst, je met Raad en Daad bijstaan.  

De Toer Commissie RAM Raalte. 
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Stöppelhaene Toertocht  26-08-2017 

Zoals altijd was het  eerst op de dinsdagavond proefrijden van de 

uitgezette toertocht. Hierbij bleek dat er vrij veel kruispunten 

bemand moesten worden waardoor de kruispunt beveiligers flink 

aan de bak moesten om hun volgende kruispunt op tijd te 

bemannen! 

Op de zaterdag was het mooi weer en vanaf 9.00 uur was de 

inschrijving aanwezig en kwamen de deelnemers naar de 

parkeerplaats bij de Leeren Lampe. Ook de auto’s en een enkele 

vrachtwagen kwamen daar samen zodat de parkeerplaats goed 

volstond!  Voor het publiek en de deelnemers viel er dus genoeg 

te bekijken.  Ook veel  mensen die vroeger een motor reden, 

kwamen nog even een praatje maken.  Om 11.00 uur was de start 

waarbij Wim Kruiper op zijn motor met zijspan voorop reed.  Een 

fraaie rit door het Sallandse land over rustige wegen.  Helaas voor 

Piet den Ambtman viel zijn motor uit, (en dat nog wel op zijn 

verjaardag.!)  Gelukkig kon hij in de bezemwagen de route verder 

afmaken. De pauze was bij de sportvelden in Heino, waar ook de 

auto’s ( die hun eigen toertocht reden ) hun tussenstop hadden. 

Daarna weer verder voor de 2
e
 helft waarbij we wel erg langzaam 

moesten rijden, omdat de auto’s eerst moesten binnenkomen, 

voordat wij arriveerden.  

Na afloop kon iedereen onder het genot van een kom soep nog 

lekker bijkletsen en daarna nog van de Stöppelhaene genieten. 

Wim en Els en andere organisatie bedankt! 

Frank Tielbeek.   
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ZONNESCHIJNRIT  7 OKTOBER. 
 
Dan houden we weer de begeleiding tijdens de toertocht voor de ouderen 
die een fraaie rondrit door Salland maken en daarna nog een gezellige 
middag met een hapje en een drankje beleven. 
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September weekend  08-09-10-2017  
 
De weersvoorspelling voor het weekend was veel regen dus 
had iedere deelnemer zijn regenpak al vast aan getrokken.  Dat 
was zeker nodig want tot achter Arnhem viel er al heel wat 
regen.  Daarna door Limburg waar het grotendeels droog was 
en waar we de 1

e
 koffiestop bij Café Lombok in Berg aan de 

Maas hielden. De naam Lombok doet aan Indonesië denken 
maar de temperatuur was niet bepaald Indonesisch ! 
Gelukkig konden we opwarmen met koffie of cappuccino en 
een lekker stuk vlaai. Daarna een mooie route door het 
Limburgse land ( Gulpen-Epen-Vaals) wat helaas weer in de 
regen was zodat we alle aandacht bij het rijden nodig hadden. 
Daarna door de stad Aachen en nog wat industriegebied en 
een lunch-stop bij de Biker Ranch in Simmerath waar ze een 
pittige Goulash soep hadden. Weer opgewarmd reden we 
verder door de Eifel naar Hotel zur Traube in Altenahr waar we 
om 16.45 uur aankwamen. Een prima hotel waar de motoren op 
een binnenplaats mooi droog onder de overkapping konden 
staan. De eerste biertjes werden genuttigd en de kamers 
verdeeld.  Daarna eten en helaas geen avondwandeling 
wegens de regen. 
De zaterdag om 8.30 uur ontbijt en om 9.30 uur vertrokken we ( 
met regenkleding aan) voor een toertocht door de Eifel.  Koffie 
in Adenau bij de Nordschleife aan de Nürburgring waar we ook 
nog even de trap omhoog liepen om op het Circuit te kijken.  Op 
dat moment waren er slechts enkele auto’s op het cicuit.  De 
lunch was bij Stausee Bitburg waar we ons lekker in de zon 
konden opwarmen.( Irna weer lekker bijgebruind)  En weer 
verder waarbij het opnieuw begon te regenen.  Robert was de 
hele tijd aan het zingen Keep On Ridin!  Maar zijn achterband 
was Keep On Sliding!   Hetgeen op een hobbelige natte weg 
niet echt fijn rijd. Daarna nog een keer een stop bij de bekende 
clown waar iedereen welkom is, Mac Donald  in Gerolstein.  De 
avond was wel droog zodat tijdens de avondwandeling het 
stadje konden ontdekken, veel Weinstubes en Tanzlokalen. 
(Robert ging bijna meedoen met Line Dancing.   
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Zondag. Eerst nog even een stevig ontbijt, waarbij Bertus nog een 
mooie envelop met inhoud kreeg als dank voor 10 keer organiseren 
van de weekend toertochten!  dan de bagage weer op de motor en 
auf wiedersehen Altenahr! Eerst nog wat mooie wegen in de Eifel, 
toen door het volgebouwde Ruhrgebied (veel stoplichten) onderweg 
koffie bij de Mac en lunch bij Thunderbike in Hamminkeln.  Daar was 
het een komen en gaan van heel veel Harley’s   en andere motoren!    
Ook heel veel bling bling in de Harley- shop! En de serveersters 
waren van mooie plakplaatjes voorzien!               Terug via Beek – 
Loerbeek ( snackbar Heino!) – Wehl – Laag Keppel - Hummelo – 
Toldijk – Zutphen – Deventer. Daarna terug naar Zwakenberg waar 
Anton iets te gehaast afstapte maar nadat die weer overeind stond 
konden we wat drinken en nog even na-kletsen.   Bertus bedankt 
voor het mooie toer-weekend!  
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RAM motorvrienden. 

De toercommissie wil ook dit jaar het toerseizoen beëindigen met 
snert eten, dit jaar gaat dat gebeuren bij Café de Gouverneur 
Munsterstraat 2 in Raalte. 
 
Dit voor alle leden ook al hebben ze NIET deelgenomen aan de 
voor- afgaande afsluitende toertocht. De eventueel vooraf te rijden 
toertocht van 150 km vertrekt om 10.00 uur en zal rond 14.00 uur 
terug zijn. We zullen geen koffie drinken na deze rit, er is dus 
voldoende tijd voor iedereen, om zijn of haar motor eerst naar huis 
terug te brengen, en zich nog wat op te frissen.  
 

Snert rit        Aanvang 
Zondag 15 oktober 2017 om 10.00 uur 

Terug rond 14.00 uur. 
 

Snert eten  Aanvang 
Zondag 15 oktober 2017 om 16.30 uur 

 
Opgave voor het snert eten moet voor zondag 8 oktober 2017 bij: 
Bertus van Lente telefoon 0572 – 357686 of mailen naar 
bertus.vanlente@gmail.com 
Er zijn geen kosten verbonden aan het eten van de snert en de 
eerste consumptie is gratis. 
Opgave is nodig i.v.m. afspraak Zwakenberg en de Gouverneur. 
 
Lust U geen snert, geef dat even door dan regelen we een 
andere soep. 
Opgeven mag natuurlijk ook tijdens de Zonneschijnrit van 
zaterdag 7 oktober a.s.  
 

Namens de Toer Commissie leden        
Tonny, Theo, Frits en Bertus               
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agenda:       
                  
 
07-10-2017   Zonneschijn toertocht 
15-10-2017   afsluitingstoertocht               10.00 uur           
15-10-2017   snert eten.                               16.30 uur 
04-11-2017   afsluitavond.    20.00 uur 
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Kopie inleveren voor  29-02 -2018 

 

 

                           


