
 

 

Info Blad 
Uitgave 1   2020 

  

 
 

M
o

to
r
c
lu

b
 R

A
M

 

Redactie:  Winterkoninkje 21 

8103 BN Raalte 

Tel: 0572-357371 

E-mail: redactie@ramraalte.nl 

Internet:  www.ramraalte.nl 
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BESTUURSSAMENSTELLING: 

Voorzitter:  Martin Oosterlaken  0570-531709 

Secretaris:  Ben Bril    06-45140103 

Penningmeester: Emiel Knopert   06-38827516 

Bestuurslid:  Rita Roeke-Wijnhout 06-50217471 

Bestuurslid:  Els Boxebeld   0572-392285 

TOERCOMMISSIE: 

Wim Kruiper  - 0572-360611 

Anton Buis  - 0572-351482 

Frits ten Dam  - 06-15134767 

Theo van Vilsteren - 06-50881919 

Ben Bril   - 06-45140103 

REDACTIE: 

Frank Tielbeek  - 0572-357371 

Antje Kleinmeulman- 0572-393022 

 

WEBMASTER 

Ben Bril   - 06-45140103 

Theo van Vilsteren - 06-50881919 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen: 

Ben Bril, 06-45140103 

Correspondentie adres:  Westervoorde 38, 8121 BS Olst. 

secretaris@ramraalte.nl 

Lidmaatschap RAM 

€ 27,50 per jaar. Rekeningnr. NL 62 RABO 0354.5345.21 
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Hallo motorvrienden en vriendinnen  
 
Nu we koning winter weer achter ons laten en de zon langzaam weer 
gaat schijnen, komen de kriebels weer... !  Motoren uit het vet of uit de 
kamer, en we gaan ons weer klaar maken voor een mooi motor seizoen !!  
Mijn eerste jaar als voorzitter zit er al weer op ..  ( voor de 2e keer )  Ik 
geniet ervan om te zien dat we toch wel een hechte club leden hebben, 
maar het gaat zeker niet vanzelf... ik wil met name aan álle leden vragen 
om er eens over na te denken om een klein steentje bij te dragen in de 
verschillende commissies . 
Hoe meer mensen ons helpen hoe minder tijd het ook kost. 
Verder hoop ik op een goed, gezellig en droog motor-seizoen dit jaar . 
Iedereen héél veel plezier en we gaan elkaar zien !! 
 
Met Vriendelijke Groet,                             Martin Oosterlaken. 
                                                                 Voorzitter RAM Raalte.  

 
 

Geachte leden, 

Het nieuwe motorseizoen gaat eindelijk van start! 

Het is tijd om de contributie 2020 te betalen. 

Voor leden die de contributie zelf overmaken; 

Bedrag € 27,50 Omschrijving Contributie 2020 t.n.v. RAM Raalte 

NL 62 RABO 0354.5345.21 

Met vriendelijke groet,            Emiel Knopert 

                                               Penningmeester RAM Raalte 
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Aan de leden van Motorclub RAM Raalte, 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 

 Algemene Leden Vergadering op Donderdag 12 maart 2020 

De vergadering begint om 20.00 uur in Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11, 

Raalte. 

De agenda is als volgt : 

1. Opening. 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2019. 

(Notulen zijn te vinden op de RAM site (Ledenomgeving), Facebook onder 

RAM Leden en in ons INFO blad). 

3. Jaarverslag 2019 door de secretaris. 

4. Financieel verslag 2019 en de begroting 2020 door de penningmeester. 

5. Verslag kascommissie. 

6. Benoeming kascommissie leden.  De huidige kascommissieleden zijn: 

Ingrid Oosterlaken (Aftredend) en Robert Steenbergen. 

7. Vaststellen contributie 2021.  

PAUZE.  

8. Mededelingen Toer commissie, Redactie commissie en Bestuur. 

Theo en Frits hebben aangegeven te stoppen als lid van de toercommissie. 

Daarom een dringende oproep, meldt je aan voor de toercommissie via 

secretaris@ramraalte.nl  zodat al onze toertochten ook dit seizoen kunnen 

doorgaan.     

9. Bestuursverkiezing, dit jaar periodiek aftredend: 

Emiel Knopert (Penningmeester) Herkiesbaar. 

Els Boxebeld (Bestuurslid) Herkiesbaar. 

Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie, meldt je dan aan via 

secretaris@ramraalte.nl 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de vergadering. 

Wij rekenen weer op uw aller komst.   

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Ben Bril, secretaris. 

mailto:secretaris@ramraalte.nl
mailto:secretaris@ramraalte.nl
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Notulen van de algemene leden vergadering van de Motorclub RAM Raalte. 
Gehouden op 7 maart 2019 in zaal Zwakenberg te Raalte. 
 
Aanwezig waren 23 leden : Ingrid & Martin Oosterlaken, Frits ten Dam, Rita Roeke 
- Wijnhout, Robert Steenbergen, Ben Bril, Tonny Wolkorte, Piet den Ambtman, 
Frank Tielbeek, Dick Knopert, Bertus Vrielink, Theo van Vilsteren, 
Anton Buis, Coen Bosch, Jos Boxebeld, Jan Vlaskamp, Henk Spit, Ton van Berkel, 
Berry Jonker, Ronny Wolfkamp, 
John ten Zijthof, Joop Elders, Hans Jansen. 
Aanwezige bestuursleden 5 : Henk van der Kolk voorzitter, Bertus van Lente 
secretaris, Emiel Knopert penningmeester, Els Boxebeld bestuurslid, Ronald Turk 
bestuurslid. 
Afwezig met kennisgeving 8 : Mirjam & Jeroen Reinders, Gerry van Lente, Annie 
Vrielink, Betty Buis, 
Antje & Bennie Kleinmeulman, Jeroen Knopert. 
 
1. Opening van de vergadering. 
 Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. De voorzitter stelt verder de volgende agenda punten aan de order. 
 
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2018. 
 Vanuit de vergadering waren er geen op of aanmerking op de notulen van de 

jaarvergadering 2018. 
 Deze werden verder goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2018 door de secretaris. 
 In een kort jaarverslag blikt de secretaris terug op de diverse activiteiten die 

tijdens het verenigingsjaar 2018 zijn geweest. Dit verslag wordt door de 
vergadering ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Financieel verslag 2018 / Begroting 2019 door de penningmeester. 
 Inkomsten: 
 Het totaal van de inkomsten was ± € 100,= minder dan in 2017. 
 Toe te schrijven aan de posten Contributie min € 80,= en de Lenterit min € 60,= 

de post Advertenties clubblad had een plus van € 45,=. 
 Uitgaven: 
 De meeste van de uitgave posten waren nagenoeg gelijk aan 2017.  
 De kosten voor de posten Feestavond, Representatie en Diversen waren 

samen € 500,= hoger in 2018. 
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 De posten Vergaderingen en Commissie overleg waren samen € 290,= lager in 
2018. 

 Conclusie: 
 Hadden we in 2017 nog een positief saldo van € 180,= deze is in 2018 weer 

omgeslagen naar een negatief saldo van € 150,=. Toe te wijzen aan de mindere 
inkomsten en de uitgaven Diversen en Representatie kosten. 

 Begroting 2019: 
 Met dalende kosten en verbeterde inkomsten is het toch mogelijk om een 

sluitende begroting te maken. 
 
5. Verslag kascommissie. 
 De kascommissie voor dit jaar was de familie Oosterlaken. Martin geeft binnen 

een mum van tijd aan dat ze geen opmerkingen hebben. Dat is snel zegt de 
voorzitter “Geen nieuwe motor of banden besteld ” ? “Nee” zei Martin. 

 Ook de penningmeester geeft nog aan “Het lijkt erop dat ze niet zijn geweest 
maar dat zijn ze wel”. 

 De kascommissie stelt de vergadering voor om decharge te verlenen aan het 
bestuur, deze wordt dan ook gedechargeerd met alle dank naar onze 
penningmeester Emiel Knopert. 

 
6. Benoeming kascommissie leden. 
 Ingrid Oosterlaken blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Voor Martin 

Oosterlaken wordt een nieuw commissie lid gezocht, Robert Steenbergen is 
bereid om in de commissie plaats te nemen. Martin wordt bedankt voor zijn inzet. 

 
7. Vaststellen contributie 2020. 
 De vergadering heeft geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de 

contributie voor 2020 gelijk te houden aan 2019. Het wordt dan ook vast gesteld 
op € 27,50 per jaar. 

 
 Hier wordt een kleine pauze in gelast. 
 
8. Mededeling toer / redactiecommissie 
 
     Vanuit de toercommissie. 
- Ben Bril heeft nog als aanvulling, op het jaarverslag van de secretaris, de domper 

van Theo van Vilsteren door de aanrijding met een ree. Ook vermeldingswaardig, 
in het kader van de Co2 reductie, het totaal aantal verreden kilometers dit jaar 
72.775 was. De TC vond ook positief dat het afgelopen jaar meerdere leden een 
rit hebben willen voor gereden. 
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 Vanuit de redactiecommissie. 
- Frank Tielbeek geeft aan dat de eerste INFO van dit jaar redelijk was gevuld, 

mede door het bestuur. Hij hoopt echter dat het rest van jaar weer voldoende 
copy binnen komt, ook de nieuwe leden worden hiervoor uitgenodigd. 

 
     Vanuit het bestuur. 
- Ook dit jaar is er een StöppelKidsRally namelijk op zaterdag 1 juni 2019. De Truck 

Run voor ZoZijn staat voor 11 mei 2019 gepland. De secretaris geeft een kleine 
uitleg over hoe het reilen en zeilen moet voor het behalen van een 
instructieverklaring van de Stichting Verkeersregelaars Nederland  (SVNL). 

 
9. Bestuursverkiezing. 
 
 Aftredend : Bertus van Lente  (secretaris) Heeft zich niet herkiesbaar 

gesteld. 
   Ronald Turk   (bestuurslid) Heeft zich niet herkiesbaar 

gesteld. 
 Vacant      : Voorzitter sinds 2018. 
 
 Er zijn 2 reacties binnengekomen op de uitvraag, welke op de website en in de 

Info hebben gestaan, wie zich beschikbaar wil stellen voor een bestuursfunctie 
binnen de motorclub RAM Raalte. 

 Martin Oosterlaken had zich gemeld voor de vacante functie van voorzitter. Ben 
Bril had zich gemeld voor zowel de functie van voorzitter als voor secretaris. Ook 
voor de functie van bestuurslid meld Rita Roeke – Wijnhout  zich spontaan aan. 
De nieuwe bestuursleden worden met applaus ontvangen door de aanwezige 
leden. 

 Zodat het bestuur nu weer op volle sterkte is en bestaat uit onderstaande leden: 
  
 Martin Oosterlaken (voorzitter) Ben Bril  (secretaris)   Emiel 

Knopert (penningmeester) 
 Els Boxebeld (bestuurslid)  Rita Roeke – Wijnhout (bestuurslid)  
 
10. Rondvraag. 
 
 Martin Oosterlaken : Is het een idee om een Whatsapp groep aan te maken voor 

het registeren of melden van spontane toer ritten die iemand van de RAM wil 
gaan rijden. Bijvoorbeeld je wilt op een mooie zonnige morgen of middag gaan 
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rijden en wie heeft zin om mee te gaan. De “RAM TOER APP” is bij deze in het 
leven geroepen. 

 Henk van der Kolk : Het bestuur heeft als blijk van waardering voor alle leden 
een sjaal of met een moeilijk woord een Buff geheten. Deze attentie word aan de 
aanwezige leden uitgedeeld. 

 
11. Sluiting van de vergadering. 
 
 Ruim 3 kwartier eerder dan vorig jaar sluit de voorzitter om 21.23 uur de 

vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen een fijn 
motor seizoen. 

 
 Al dus vastgesteld op 12 maart 2020. 
 
 Voorzitter     Secretaris 
 Martin Oosterlaken    Ben Bril 

 
 
We rijden altijd in baksteenverband, dus schuin links of rechts achter van  

je voorganger!  

Als we onderweg wel eens langs de weg stoppen, al dan niet op een 

parkeerplek, bijvoorbeeld omdat de route afgesloten is, is het zaak om op 

je plaats te blijven in de colonne als we langs de weg stil gaan staan, 

zeker niet dubbel parkeren. Blijf dan op je motor zitten, we kunnen dan 

sneller wegrijden als de voorrijder heeft uitgepluisd waar we het beste de 

route weer kunnen vervolgen. Ga er maar van uit dat de diegene die voor 

rijdt niet zo maar langs de weg stil gaat staan! 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ontwikkeling motorhelmen. 
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Geluidsoverlast. 
 
Dringende oproep aan alle leden!! 
Omdat het overal steeds drukker wordt, komen er ook meer klachten over 
geluidsoverlast! 
Op mooie dijkweggetjes maar ook andere populaire wegen is het steeds 
vaker verboden voor motoren, wegens ergernis aan geluidsoverlast!  Laat 
dus die DB-killer die in elke uitlaat zit daar zijn werk doen zodat de 
omgeving en de rijder die de hele toertocht achter je rijdt, er geen last van 
heeft!! 

                   

 

Aantal nieuw verkochte motoren in 2019. 

1 BMW          2340         2    YAMAHA       2191 

3 KAWASAKI     1921         4 HONDA    1274 

5 KTM                 1258         6 SUZUKI          1066 

7 HARLEY          1004         8 PIAGGIO    663 

9 TRIUMPH     603       10 DUCATI           538 

 

( duurste motor Ducati 1299 Superleggera   € 87.800 )                              

(1 stuks verkocht) 
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Verslag Zadelpijntocht 500km 

     Vrijdag 

     Zoals altijd begint de voorpret de dag voor de tocht, omdat je dan de 

route krijgt. In dit geval een Ritje door het mooie Noord Holland. Als 

nieuweling die nog nooit eerder zo’n lange tocht in groepsverband hebt 

gereden check je natuurlijk het weerbericht. Want de vooruitzichten 

waren niet echtvooruitstrevend te noemen. Hagelstenen zo groot als 

tennisballen, windstoten die ons van de motor zouden blazen en dan niet 

te vergeten de vele emmers water die ons van de weg zouden spoelen. 

Kortom geweldig weer voor een Rammer om toch te gaan rijden.  

     Toch maar even de Ram tour app geraadpleegd of we zouden rijden. Het 

antwoordt was idd zoals ik had verwacht: ”alle ritten van de RAM gaan 

gewoon door” 

     De dag zelf 

     Om zes uur ging de wekker, gauw onder de douche en op naar het 

dominees kamp. Nog wel ff buienrader gecheckt.. het ziet er niet goed uit. 

Stiekem hoop je dan toch dat Ben , onze voorrijder van vandaag,  een 

alternatieve route heeft uitgezet. Maar nee, ondanks dat de meteorologen 

beloven dat er van alles uit de lucht komt vallen in het westen wordt de 

route gehandhaafd. Opmerkelijk genoeg waren er toch nog 6 andere 

Rammers en één Ramster die het ook wel zagen zitten.. Of was het toch 

de competitie die hen dreef om te rijden? 

     We vertrekken precies om zeven uur naar het westen naar de eerste stop 

de Mac Donalds te Diemen. Motoren bij elkaar op de parkeerplaats en 

binnen een zitje kiezen zodat we deze wel kunnen zien staan. Na een 

heerlijk ontbijtje kunnen we dan echt aan de tocht beginnen. Tot aan hier 

hadden we het droog gehouden maar nu begon het te regenen, niet hard, 

maar genoeg om wel je regenpak aan te doen. Op een enkele eigen wijze 

man na. Het eerste gedeelte voer ons over prachtige Dorpjes als 

Durgerdam naar Witdam en Monnickendam zo heerlijk over de dijk. 
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dorpjes met en mooie vergezichten over het water voor zover je dat door 

een beregent vizier kon zien. 

      

     Het was voor Ben lastig om in Monnickendam de route te vinden. Haven 

in en Haven uit om vervolgens via een heel smal fietsbruggetje 

uiteindelijk weer on track te komen. De brugwachter zag wat we deden en 

kwam naar buiten schudde zijn hoofd de gedachtes zal ik maar niet 

opschrijven. Het tot drie keer doodlopende weggetjes in rijden had ook 

wat positiefs. Het gaf de eigenwijze man de gelegenheid zijn regenpak 

aan te doen.  Toen Bertus zijn pak aan had konden we de rit vervolgen. 

Volendam ,Edam Purmerend , en dat zijn nog de bekende namen, langs 

“de rijp” , “Jisp”en Schroefboor. Dorpjes waar ik nog nooit van had 

gehoord maar stuk voor stuk allemaal uniek en prachtig om te zien.  
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     Ergens onderweg op een smal weggetje kwamen we een halfnaakte man 

tegen. Opmerkelijk was dat Martin er op af reed en begon te zwaaien. Ik 

dacht Martin? Zwaaien naar half naakte mannen?      Later zei hij 

enthousiast: weet je wie dat was? Ik antwoorde nee geen idee. Als ik 

halfnaakte oude mannen zie zo langs de weg let ik er niet op. Ik let liever 

op de weg. De vorige keer dat er een mooi meisje langs ging lag Ronnie 

in de sloot met de Ducati. Maar goed.. Dat was Wil Hartog zei Martin die 

ken je toch wel? Waarop ik positie antwoorde. Maar ja ik ken hem alleen 

in een motor pak met Helm op. Martin dus blijkbaar niet.:)) 

      Na een uurtje rijden werd het bij Alkmaar droog en dat rijdt toch wel een 

stuk beter. De eerste stop was in Egmond aan zee om. Even van het 

zadel af en de nodige verslaving bijwerken om vervolgens door te rijden 

naar Schoorl om bij het trefpunt te lunchen. De helft van de route zat er 

op. 
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     Na een goed half uurtje konden we weer verder. De vooruitzichten waren 

prima dus de regenpakken konden uit. De route ging via Tuitjenhorn 

binnendoor naar Hoorn om vervolgens weer terug te gaan naar 

Callantsoog. Heerlijk rijden is dat toch als de wegen droog zijn. Eindelijk 

wat snelheid maken. Snelheid die er heel snel weer  uit ging toen Ben 

een paar auto’s in begon te halen en waar Els dacht dat doe ik niet. Het 

gaf mijzelf de gelegenheid om eens een noodstop te maken. Respect 

voor een begrafenis stoet zei ze. Maar ja Wat Els nog niet wist is dat 

deze stoet dezelfde route uitgestippeld had als Ben.   

     Eindelijk na 5 km, wij konden rechtsaf om vervolgens weer gretig aan de 

gashendel draaien. 

     Wat mooi is aan Noord-Holland zijn de vele waterwegen het landschap 

en de authentieke dorpjes. Zomaar uit het niets duiken er kerken op en 

rijd je veel lager dan het water. Wat mooi kan Nederland zijn.                 
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We vervolgden onze route via prachtige smalle wegen met veel bochten 

om uiteindelijk net voor een fikse bui te schuilen bij café-restaurant “de 

Brug” in het gehucht “van Ewijcksluis” 

      

     Opnieuw weren we de verslaving weg en kunnen de regenpakken weer 

aan. Het laatste gedeelte voer ons via Enkhuizen over de dijk naar 

Lelystad (laatste keer de tank vol gooien) via Elburg langzaam richt ons 

vertrekpunt Raalte. 

 

     Het was een geweldige rit met weer genoeg anekdotes. En wat het weer 

betreft hebben we er eigenlijk niet veel van gemerkt. De voorspelde 

hagelstenen en rukwinden bleven uit. Wat rest zijn weer geweldige 

herinneringen van een aantal enthousiaste motorrijders van een geweldig 

motorclub. Ik kijk nu al uit naar de volgende rit. 

     Uiteraard wil ik in het algemeen de leden van de tour commissie 

bedanken voor het geweldige voorwerk. Vandaag reed Ben Bril voor dus 

voor vandaag alle credits naar hem.  

     Bedankt! 

 

     Richard Ardesch 
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Donderdagavond toertocht 
 
Het is weer Donderdag en de eerste van de maand. Volgens de 
“normale“ RAM regels is er een avond rit maar er heerst nogal wat 
onzekerheid. 
Richard had gelezen dat er een rit zou zijn op 6 augustus . Gesterkt met 
de beleving dat er altijd een route wordt gestuurd zette hij zijn vraag in de 
app groep, Frits was zo vrij om dit 
te klaren .  
Het is altijd de 1e 
donderdag van de maand, om 
19:00 uur vanaf 
domineeskamp met een volle 
tank, en de routes worden niet 
altijd gedeeld.  
Belangrijk is om achter je 
voorganger aan te rijden en bij afslagen ff je maat in de spiegel te 
zoeken. 
 
Vanaf 18:45 uur kwamen de eerste rijders al aanrijden, gestaag werd de 
groep groter. Leuk om te zien dat er ook 2 nieuwe gezichten [Red. 
Gastrijders] bij waren , Sieb en Ricardo (als ik het goed onthouden heb 
☺). De groep groeide tot 14 personen. 
 
Stipt om 19:00 uur werden de motors gestart en de eerste meters werden 
ingezet.  Bertus Vrielink reed vandaag voorop en zoals het deed 
vermoeden wist hij ons allen weer te verrassen met een mooie route. Het 
begon wel met een kleine breuk van de groep op de Acacialaan, doordat 
de stoplichten tegen werkte maar Martin wachtte de 2e groep al netjes op 
bij de rotonde Heeten. 
Bij de afslag Pleegste was de groep weer compleet en kon de rit weer 
verder gaan. 
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Wederom werden er weggetjes bereden die voor de meerdere personen 
onbekend waren ( vooral voor ondergetekende ). Van Heeten binnendoor 
vloeiend rijdend over de boeren weggetjes achter de regenbui aan, maar 
nooit een druppel vangend. Na ruim 15 minuten werd het volgende dorpje 
aangedaan Wesepe ! EUUUHHH dat zal je wel denken dat ligt naarst 
elkaar, maar dat geeft wel aan dat Bertus een echte routeplanner is.  
 
Allemaal dorpjes en gehuchtjes werden gevonden, via Loo, Zuid Loo, Oxe, 
Kring van Dorth ging de rit richting Dochteren. Geen idee dat dit allemaal 
bestond.  
Martin wist vandaag weer iets unieks te spotten. Op een achteraf weggetje 
bij een boerderij was een  grote bult zand van wel een meter of 5 hoog. Dit 
op zichzelf niet echt iets vreemds maar wel dat er een paard bovenop 
stond. 
 
Vervolgens ging de rit richting laren, dus eigenlijk de weg terug . Via 
Okkenroek en Lettele kwamen we steeds dichter weer bij Raalte. Even bij 
Heeten nog tussendoor via Schoonheetense weg en Raalte is weer 
bereikt. 
Ook hier wist hij nog mensen te verrassen door langs het kanaal niet naar 
Zwakenberg te gaan voor de “normale” afsluiting, maar door te rijden langs 
het station. Zwakenberg is gesloten en er werd bij Tivoli aangelegd.  
Klinkt dus als een goed georganiseerde rit, en Ja dat was het ook. Iedereen 
heeft genoten, 2 uur lang in een landelijke en bosrijke omgeving één zijn 
met je motor. 
 
Als afsluiter een drankje en de groep ging daarna huiswaarts. Al met al 
weer een geslaagde avond. 
 
Volgende rit is op 11 Augustus een lange toertocht van 350 km. 
 
Groet Ronny Wolfkamp. 
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Zondag 19 juli 2020 voor de 24 ste keer !! 
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan dit festival. 

Let op nieuwe locatie: 

Het terrein is naast manege Luttenberg, Looweg 6A 8105 ST Luttenberg. 
Deelnemen kan met uw oldtimer: -tractor, -auto, -vrachtauto, -motor of -
bromfiets, stationaire motor en oude werktuigen of als standhouder. Bij 
aankomst tussen 09:00 en 10:00 uur plaatst u uw voertuig op de plaats 
die u wordt aangewezen. Bij uw aanmelding ontvangt u een bewijs van 
deelname en een stempel, die toegang geeft tot het evenementen terrein. 
Bij het aanmelden krijgt u als deelnemer twee gratis munten voor 
consumpties. 

Organisatie: tel. 06-45055591 / 06-24445355 

Museum De Laarman, Butzelaarstraat 60, 8105 AR Luttenberg, tel. 0572-
301288 

Deelnemers toertocht voor trekkers, auto’s en motoren kunnen dit melden 
bij aankomst. De tocht duurt ongeveer 1 – 1½ uur. Deelname is gratis. 
Het vertrek is rond het middaguur en wordt omgeroepen op het 
festivalterrein. Deelnemers ontvangen een herinneringsschildje. Zorg 
ervoor dat uw materiaal goed verzekerd is. De organisatie is niet 
aansprakelijk als er onderweg een ongeluk gebeurt. U dient zich tijdens 
de toertocht aan de geldende verkeersregels te houden. Vanaf 16.30 uur 
kunt u het herinneringsschildje afhalen in de tent en huiswaarts keren, 
liever niet eerder in verband met betalende bezoekers. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 
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Agenda 
Do.  12-03 Algemene Leden vergadering 20:00 uur 

Zo.  22-03    Openingstoertocht 100 km.  10:00 uur 

Do.  02-04    Avondtoertocht  100 km.        19:00 uur 

Ma. 13-04   Paastoertocht 200 km.   09:30 uur 

Zo. 26-04    Zondagochtendrit 150 km.      09:30 uur 

Zo. 03-05 RAM Lenterit 150-225 km.  09:00-11:30 uur 

Do. 07-05 Avondtoertocht 100 km.  19:00 uur 

Zo. 17-05 Zondagochtendrit 150 km.  09:30 uur 

Do. 21-05 Hemelvaarttoertocht 350 km. 07:00 uur 

Vr. 22-23-24 Mei weekend 900 km.   08:30 uur 

Zo. 31-05 Pinkstertoertocht 200 km.  09:30 uur 

 


