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Truckersdag 2014
Nieuws:

Diana Groters over de truckersdag!
Zoals velen van jullie weten, spant ons 
lid Diana Groters zich al jaren in om de 
truckersdag te organiseren en goed te 
laten verlopen. Alle leden die hieraan 
meegewerkt hebben, wederom super 
bedankt het was weer geweldig!!

Op zaterdag 27 september hebben de 
clienten van Zozijn weer genoten van  
de jaarlijkse Truckersdag.
Om 13.30 uur verzamelen zich 18 
motorrijders bij het Vierhuis op het 
Zozijn-terrein. Ze hadden de cursus 
verkeersregelaar voor het eerst dit jaar 
thuis via de computer gevolgd. Iedereen 
heeft de indeling toegestuurd gekregen 
en wist precies op welke plek en met 
wie ze moesten staan die middag.

Na een bakkie koffie werd er samen 
met de politie nog een paar knelpunten 
doorgesproken die ze tegenkwamen op 
de route. 
Ieder ging daarna naar zijn post. 
Het konvooi vertrok om 14.00 uur 
met een route van ong. 35 km door 
de gemeente Voorst. Via Wilp naar 
Twello,Wilp-achterhoek,Teuge,De 
Vecht,Terwolde,Twello weer naar Wilp. 
Rond 16.00 uur kwam het konvooi weer 
binnen. Toen konden de clienten gezellig 
met hun chauffeur wat gaan drinken en 
werd er op een lekker hapje getrakteerd.

NAMENS DE CLIENTEN VAN 
ZOZIJN BEDANKT VOOR JULLIE 
BIJDRAGE IN DIT FANTASTISCH 
EVENEMENT!

Bedankt!
Zaterdag 4 oktober heeft de grote 
schoonmaak plaatsgevonden!
Alle deelnemers geweldig bedankt, 
jullie hebben bergen werk verzet.
Wat een inzet voor de club!
Hopelijk zullen er zich ook volgend 
jaar genoeg leden aanmelden om 
dit gezamenlijk te doen! 

Filmavond

Op 31-10 aanvang 20.00 uur 
zal Herman Zonnenberg een 
filmavond verzorgen!

Deze filmavond betreft:
• Motorrit Corsica 2013
• Motorrit Pyreneeën 2014
• Motorrit Kroatië 2015

Voor iedereen die eraan heeft 
deelgenomen en iedereen die 
interesse heeft!!

Genieten en terugkijken op de 
afgelopen ritten en uitkijken naar 
de komende rit volgend jaar!

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl



Najaarsrit

Website

Jongstleden zondag 28-09 is  
de Najaarsrit weer verreden!

Deze rit werd onder wisselende 
weersomstandigheden verreden.
Gelukkig was er wederom een 
geweldig mooie rit uitgezet door onze 
Toercommissie onder leiding van Jan 
Palm. Met het aantal deelnemers 
zat het ook wel snor, er waren 86 
motorrijders die van deze rit hebben 
kunnen genieten.
Onze leden vertegenwoordigden bijna 
de helft, ongeveer 40 deelnemers.

We hopen dat volgend jaar nog wat 
meer leden mee zullen rijden!
Alle leden die geholpen hebben in 
de kantine om iedereen vooraf te 
verzorgen met koffie en na afloop op 
te vangen, geweldig bedankt!

Onze webbeheerder Jos Gensen  
(Gensen@concepts.nl) heeft zich 
ingespannen (met wat hulp van zoon 
Remon) om de site zo gebruiksvriende-
lijk te maken. Naar onze mening is dat 
uitstekend gelukt. 

Alle leden hebben inmiddels een mail 
gehad met daarin de gebruiksaanwijzing 
betreffende de vernieuwde website. 
Mocht je er toch nog niet uitkomen, 
neem dan even contact op met Jos!

Nu is het aan iedereen zelf, om hier mee 
leren om te gaan en het gebruikersge-
mak te ervaren. Wij hopen dat jullie er 
veelvuldig gebruik van zullen maken!

Mededeling:
Barmedewerkers:

Op 07-11 zal er een avond zijn 
voor de barmedewerkers.
Iedereen die barmedewerker is en 
iedereen die dit zou willen doen 
om een steentje bij te dragen aan 
de club, zijn van harte welkom.
Jan vd Pol zal deze avond 
verzorgen.

Activiteiten
In de volgende nieuwsbrief zal 

er uitgebreid aandacht worden 

besteed aan de activiteiten 

die op stapel staan voor de 

komende (winter) periode!

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl



Stampotrit

Rond 09.00 uur was het weer een 
verzameling motorrijdende leden die 
binnendruppelde (met natte neuzen) in 
het clubhuis. Zoals gewoonlijk had Cor 
Horstink weer voor lekkere (en vooral 
warme) koffie gezorgd. Afgesproken 
was dat Frans v Beek voorop zou rijden 
(die man kent ook zoveel mooie plekjes 
en weggetjes om een moooie route 
te maken uit zijn hoofd) en de rest in 
groepsverband zouden volgen.
 
Na weer een gezellige kletspartij werden 
de hesjes uitgedeeld, zodat iedereen 
zijn achterligger goed in de gaten kon 
houden, zodat iedereen ook weer met de 
hele groep op tijd terug zouden zijn in het 
clubhuis.
Rond de klok van 10.00 uur vertrok de 
hele groep en bleven Tonny v Rijssen, 
Cor Horstink, Anneke vd Pol, Jos 
Gensen, Rob Leurink en ikzelf achter 
om het clubhuis klaar te maken voor de 
terugkomst van de groep en het buffet.

Dit was met zoveel handen in een mum 
van tijd geregeld!
 
Helaas bleef het tijdens de rit toch nog 
wel mistig onderweg, maar ach, met zo’n 
hele groep is het toch wel weer erg leuk 
onderweg. Je komt nog eens ergens en 
je wordt als club ook weer gezien!
Na onderweg een plaspauze te hebben 
gehouden werd de tocht al weer snel 
voortgezet om vooral niet te laat terug te 
zijn voor de stamppotmaaltijd. 
Rond de klok van half èèn kwam de hele 
groep weer terug en werd het eten al 
snel gebracht. Na de gebruikelijke mooie 
verhalen over de rit en een korte opwarm 
periode (want het was onderweg toch 
best een beetje fris) kwam iedereen 
binnen voor het buffet.
 
Sebastiaan Brouwer (Groentehal Gensen) 
had zich uit de naad gewerkt en voor 
iedereen een supermaaltijd bereid!
Nadat het stampppotbuffet was 
uitgestald en Sebastiaan alles had 
uitgelegd wat hij gemaakt had, was 
het tijd om te gaan genieten van deze 
overheerlijke maaltijd.
Om iedereen die er niet bij was het 
even lekker te maken: er was gezorgd 
voor Hutspot met hachee, Zuurkool 
met spekjes en lekkere rookworst. Als 
afsluiting had hij ook nog gezorgd voor 

een lekkere bavarois met verse vruchten!
Je snapt natuurlijk wel dat we van 
iedereen die er nu niet bij was, hopen dat 
zij er het volgend jaar wel bij zullen zijn!
 
Na wat korte woorden van dank gericht 
aan Sebastiaan (Groentehal Gensen) 
en een korte uitleg dat de nieuwe 
(deze) nieuwsbrief eraan zit te komen, 
(wederom wordt de opmaak weer 
verzorgd door Jeroen v/d Veen) werd 
iedereen bedankt voor de gezelligheid en 
de deelname aan de rit.
Na wat uitbuiktijd werd de boel weer 
opgeruimd, de afwas gedaan, nog even 
lekker nagebabbeld en vertrok iedereen 
weer huiswaarts.
 
Iedereen de heeft geholpen dit weer 
een geslaagde dag te laten worden, 
bedankt!! 
 
p.s. voor meer foto’s kun je terecht  
op de site

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl
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