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Voorwoord
door de Voorzitter

Een nieuwe nieuwsbrief dus weer een paar
regeltjes van uw voorzitter.
Nu de winter definitief naar huis lijkt te zijn,
grijpt de toercommissie direct de kans uw
weer op de “fiets” te krijgen. Mocht u nog
willen poetsen of wat onderhoud plegen de
werkplaats is er klaar voor. De toerplannen
worden toegelicht in deze nieuwsbrief.
25 maart wil ik toch even speciaal onder de
aandacht brengen. Wij gaan ons dan presenteren aan Almere samen met de andere
verenigingen op Sportpark de Wierden. Doel
is natuurlijk om nieuwe leden aan te trekken,
maar ook het kennis maken met de nieuwe
bewoners in onze directe omgeving. Komt
allen langs, Zijn er nog ideeen, deel ze met
de organisatie. Hoe meer mensen hoe meer
gezelligheid hoe beter de presentatie aan het
belangstellende publiek. Nadere info in deze
brief en ook in de profesionele flyer. Vergeet
ik nog bijna de BBQ na afloop.
De communicatie naar onze leden en belangstellende via de multimedia gaat ook met
zijn tijd mee.
De website is opgefrist door onze nieuwe
webmeester en er is zelfs een app. U kunt
het allemaal zelf lezen en natuurlijk proberen.
Tot slot de wist u datjes en de data op een
rijtje voor in uw agenda. Zodat u niets hoeft
te missen!
Blijf gezond motorrijden.

38e Lenterit

door de toercommissie
Op zondag 19 maart organiseert de toercommissie de 38e Lenterit. Het clubhuis is vanaf 9:00 uur
geopend voor het inladen van de routes en een lekkere kop koffie. Inschrijving voor leden van de MV
Almere is gratis, niet-leden betalen € 5,00.
Je kunt kiezen tussen een lange en een korte variant van de Lenterit. Beide routes krijg je van ons
mee.
Routebeschrijving: via Zeewolde verlaten we de
polder en rijden we vanaf Harderwijk oostwaarts
langs het Veluwemeer. Bij Nunspeet splitst de
korte route zich af. De lange route gaat verder via
Elburg, Wezep en Wapenveld naar de IJssel. De
korte route gaat via ‘t Harde en Oene. Bij Vaassen komen de routes weer bij elkaar en rijden we

via Elspeet, Ermelo en Nijkerk naar het eindpunt
in Amersfoort.
De routebestanden (.gpx en .itn) bevatten:
• lange route (204 km)
• korte route (160 km)
• horecagelegenheden onderweg
De toercommissie hoopt je te mogen begroeten
op zondag 19 maart.
Rij veilig en maak er een mooie dag van!
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Groene weekend 2017 in De Harz
Door Jan van Es, toercommissaris MVA

Ook dit jaar gaan we met het Groene Weekend weer naar de Harz. Het bezoek van verleden jaar is
ons zo goed bevallen dat we weer naar hotel Niedersachsen in Hahnenklee gaan. Vroeger werd de
Harz in tweeën gedeeld door het IJzeren gordijn, hiervan zijn nog sporen terug te vinden. Op diverse
plaatsen zullen we het voormalige IJzeren gordijn passeren. Veelal zijn deze plaatsen te herkennen
aan een brede open strook in de bossen gemarkeerd door een zgn. Kolonnenweg. Er staan ook nog
een paar wachttorens, deze zijn echter met de motor niet te bereiken.
De Harz ligt in het meest noordelijke middelgebergte van Duitsland en de hoogste berg,
de Brocken met 1142 meter, ligt centraal in het
prachtige nationale park. De toertochten die
zijn uitgezet gaan over prachtige wegen met
vele bochten. Ook zal je een aantal keren de
smalspoor-stoomtrein tegenkomen die met oude
locomotieven een verbinding onderhouden tussen Quedlinburg, Wernigrode en Nordhausen.
Als je er de tijd voor wil nemen kun je een treinreis naar de Brocken maken.
Ook de vele (stuw)meren behoren tot de afwisse-

lende landschappen die je onderweg tegenkomt.
Daarnaast is het bezoeken van een mijnmuseum
of druipsteengrot mogelijk tijdens de routes. De
wegen in de Harz zijn over het algemeen goed
tot zeer goed te berijden en voorzien van duizenden bochten, dus de kans dat je vierkante
banden krijgt is uitgesloten.
Het hotel ligt in het centrum van het dorp en
wordt gerund door een Nederlands echtpaar.
Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet.
Dag 1
Op de heenreis rijden we eerst ongeveer 250km
over de snelweg tot iets voorbij Osnabrück, bij
Melle gaan we even van de snelweg voor een
stop bij een vestiging van Van der Valk. Daarna
rijden we nog een stukje door over de snelweg
tot de afslag naar Herford. Onderweg zijn er
een wegrestaurants waar we kunnen stoppen
voor een korte stop en een kop koffie. Zodra we
van de snelweg af zijn rijden we overwegend
over Bundesstrassen naar Bockswiese een klein
gehucht onder Hahnenklee, over een afstand van
zo’n 160km. De totale afstand is circa 435km.

Degene die snel wil rijden ivm zijn vertrektijd,
over de snelweg is het ca 470km en duurt de
reis ongeveer 5 uur zonder stops. Voor wie helemaal binnendoor wil rijden heb ik ook een route
gemaakt. Deze is 450km lang over alleen maar
binnenwegen en Bundesstrassen, deze duurt wel
8½ uur. Heel vroeg vertrekken heeft dan wel de
voorkeur, daar je anders het diner mist!
Alle genoemde tijden zijn zonder rustpauzes.
De routes van dag 2 en 3 zijn in hoofdzaak de
omgekeerde routes van verleden jaar, met een
paar wijzigingen
Dag 2
Vandaag rijden we 267km in een langgerekte
route welke ons brengt naar het monument van
Kyffhäuser. Dit is een monument gebouwd in
1896 door de Pruisen. De laatste kilometers hiernaar toe zijn met 36 bochten over ca. 4,5 km
een waar walhalla.
Dag 3
Deze route maakt als het ware een achtje door de
Harz en is iets langer als de route van verleden
jaar. De lengte is nu 260km. In deze route rijden
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Website en MVA app

door Patrick van Bommel (webmeester@motorvereniging.nl)

we naar het oosten brengen we een bezoek aan
station van Wernigerode en kun je een kijkje
nemen in de werkplaats van de stoomtreinen.
Daarna kun je nog een bezoek brengen aan het
concentratiekamp Dora Mittelbau, hier werden
aan het eind van de 2e wereldoorlog de V2
raketten gemaakt in een ondergronds gangenstelsel. Eens per uur is daar een rondleiding,
verleden jaar ben ik daar in geweest en het heeft
bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Dag 4
De laatste dag rijden we weer binnendoor naar
Herford. De route is niet gelijk aan de 1e dag, al
zijn er een paar stukken die we eerder ook hebben gereden. Vanaf Herford rijden we weer over
de snelweg naar huis. De afstanden zijn vrijwel
gelijk aan de 1e dag. Ook voor deze dag geldt
dat je ook de snelweg of de route binnendoor
kunt nemen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen wil ik je uitnodigen om eens naar
www.motorvereniging.nl te gaan om een kijkje te nemen. De afgelopen tijd ben ik bezig geweest
om de website van MVA een nieuw uiterlijk te geven en deze nog informatiever te maken dan dat
deze al was.
Uiteraard worden er de komende tijd nog
steeds aanpassingen gemaakt aan de website
om functionaliteiten te veranderen of te
verbeteren.
De website is zo opgezet dat het makkelijker
is om actuele gegevens op de site te plaatsen.
Organisatoren van de evenementen en het
bestuur kunnen op een eenvoudige wijze hun
content plaatsen.
Afgelopen week heb ik nog de mogelijkheid
toegevoegd om in te kunnen schrijven voor
een nieuwsbrief. Dit is vooral bedoeld voor
de mensen die nog geen lid zijn van MVA.
Alle bestaande leden die over een mail adres
beschikken dat bekend is bij het bestuur
ontvangen namelijk automatisch al een
nieuwsbrief om u op de hoogte te houden.
Schroom dan ook niet om een link door te
sturen naar andere motorrijders om ze op
de hoogte te brengen van onze website en
nieuwsbrief.
Door op deze manier meer bekendheid te
verspreiden hoop ik mijn bijdrage te kunnen
geven aan de groei van de vereniging en het
bezoek van de toertochten.

Om het voor je makkelijker te maken hebben
we een Android telefoon APP ontwikkeld.
(op de website onder download). De app
maakt het makkelijk om zonder te typen
vanuit uw tablet of telefoon rechtstreeks
naar de MVA website te gaan voor actuele
informatie. Er wordt hard gewerkt aan een
V2.0 waar we het nog makkelijker willen
maken door 1 directe keuze direct bij uw doel
te komen. Bijvoorbeeld de toerritten.
Met dank aan mijn zoon Stefano.
We hebben ook een chatbox deze kan gebruikt
worden zonder dat je je hoeft in te schrijven
hier moet je wel elke keer een code en je
naam invullen. Vind je dit lastig dan kun je je
registreren (onder login) als je dan inlogt dan
wordt je naam automatisch weergegeven en
kun je gewoon tekst uitwisselen.
Mocht je nog leuke motor gerelateerde foto’s
hebben die je graag wil delen dan kan dat die
kun je sturen naar foto@motorvereniging.nl
tot een maximum van 30 MB per mail.
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WistjeDatjes
door Dirk Rietkerk

Wist U dat ...
› Jessica toch had moeten winnen van Frans;
› We LSDFriends hebben;
› Adam, onze eigen winterschilder, de deuren en luiken weer prachtig
blauw heeft geschilderd;
› Patrick een volledig nieuwe website heeft gebouwd;
› Peter vuur uit de kachel krijgt zonder te stoken;
› Morris ontgroend moest worden;
› Douwe net drijfzand is, je weet nooit wat er boven komt drijven;
› Agnes zo plat gaat dat het stuur aan de grond komt;
› Agnes in d’r eentje bijna 80 paarden kan tillen;
› Idsart bijklust als dj;
› Frans, Klaas is en Linda en Jan-Willem, Piet;
› Frans in z’n vrije tijd graag in een jurk loopt;
› Sint zes pieten bij zich had;
› We oliebollen en appelflappen hadden bij de koffie;
› We vlammend het nieuwe jaar ingegaan zijn;
› Agnes’ motor misschien gehackt is;
› Er een vacature voor een bestuurslid is;
› Morris 8 cilinders heeft voor z’n Magna;
› Er mensen zijn die gooien zoals ze rijden;
› Aluminiumpoeier goed is tegen olifanten in je tuin;
› Arnoud helemaal into de SM-ijzerwaren is;
› IJs met ballen best lekker is;
› Paul Verhoeven concurrentie krijgt;
› Dirk eigenlijk een geboren filmster is?

Open Dag 25 Maart, overal gratis toegang
door Linda Vermeulen

Zaterdag 25 maart is er een gezamenlijke open
dag van alle verenigingen aan de Meerveldstraat en één in de Gouwen.
De bedoeling us mensen te laten zien wat er
zoal op sportief gebied gedaan kan worden in
Almere Haven.
Iedere vereniging organiseert zijn eigen activiteiten. De Gemeente doet letterlijk een duit in het
zakje en ook de pas geopende school De Aquamarijn en de tegenover gelegen AH doen mee.
Op ‘t terrein van MVA zullen partytenten komen
met wat activiteiten voor kinderen, aangekleed
met hooibalen en aanverwante spullen. Voor
een hapje wordt ook gezorgd. Ook is de bedoeling een klein parcours uit te zetten.
We willen mensen laten zien waar onze hobby
voor staat, dus vragen we jullie als lid:
Breng je motor mee, oude en nieuwe, kijk in de
garage/box/opslag naar interessant materiaal
die kunnen bijdragen aan de aankleding.
Meld je van te voren als aanwezige bij Frans,
Arnoud of Linda en neem iedereen mee naar

Agenda punten:
Zo 19 maart
Lenterit
Za 25 maart
Open Dag
Do 20 t/m Zo 23 april
Groene Weekend

deze dag. “Open” zijn we vanaf 10.00 uur tot
15.00 uur, maar zelf zijn we er eerder voor het
opbouwwerk
Na afloop is de bedoeling dat de bbq’s naar
beneden komen en we er samen nog een feestje
van maken!

