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bel 0578-699799 of mail info@veldhuisadvies.nl

MAKELAARS IN ASSURANTIËN
PENSIOENCONSULTANTS
FINANCIEEL PLANNERS
HYPOTHEEKADVISEURS

www.veldhuisadvies.nl
Gerson Kantoorspecialisten   Marsweg 63, Zwolle 

038 - 46 55 667    |    www.gerson.nl   

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en lederwaren, tot aan complete projectinrichting.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 
Automatisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 
catalogus, per telefoon, email en de webshop. 
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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Het seizoen is weer in volop aan de gang. De eerste routes 
zijn weer gereden met min of meer wisselend succes qua 
weer en opkomst. Wat de routes zelf betreft, deze waren 
fantastisch. Toercommissie bedankt. Verderop in dit blad zijn 
hierover de mooie verhalen te lezen. 
Op dinsdag 22 maart waren er ca. 25 leden van onze club te 
gast bij Kamp Coating Apeldoorn en hebben daar nadere 
uitleg over hun GPS-systeem gekregen. Andries van de 
Wetering, Henk Wemmenhove en mijn persoon hebben 
getracht in alle rust uit te leggen wat er zoal mogelijk is met 
MapSource en BaseCamp. Wat doen 
we met de via de mail ontvangen routes 
en hoe gaan we deze in onze GPS 
zetten. Hoe maken we op de computer 
een route en hoe zetten we deze in 
onze GPS.  
Ondanks het feit dat veel mensen hun 
systeem al enige tijd bezitten, was het 
voor diverse personen toch af en toe 
een 'aha-erlebnis'. Het was een leuke en leerzame avond. 
Op 3 juni gingen wij met 24 personen op uw kosten lekker 
eten. De "motovatieavond". Eens per 2 jaar gaan een aantal 
personen zich aan een bacchanaal te buiten. Al deze 
personen samen zijn de ruggengraat van onze club. Een 
goede club heeft mensen als dezen nodig om te kunnen 
functioneren. Ik ben dan ook blij dat ik dit als voorzitter van 
deze club namens jullie allemaal voor hen mag organiseren.  
En over het voorzitterschap van mijn persoon wil ik jullie ook 
wat vertellen. Op 16 oktober 1992 is onze mooie club 
opgericht. De eerste voorzitter was Hans Kruitbosch. 
Ongeveer een jaar na oprichting was het aan mij de eer en 
het genoegen om deze taak te mogen overnemen. Dus in 
1993 begonnen en nu 2016: 23 jaar uw aanspreekpunt. Die 
jaren zijn voorbij gevlogen. Wat een mooie tijden heb ik 
mogen beleven. 
Zoals door mij al enige jaren geleden aangegeven, zijn Ineke  
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Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actie-
uitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of 
vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd 

dus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete 
uitrusting en zijn uiterst scherpe prijs. Kom nu bij ons langs 
en strijk uw beloning op.

De Suzuki Swift 1.3 Bandit. Tijdelijk voor € 14.919,-
In 5-deurs uitvoering tijdelijk voor € 15.412,-

•  Standaard automatische 
airconditioning

•  Standaard aluminium 
effecten op de 
audio-installatie

•  Standaard met leder 
bekleed stuurwiel

•  Standaard 
radio/CD-/MP3-speler

•  Standaard 
sportstoelen voorin

•  Standaard stoelbekleding 
zwart/grijs

•  Standaard 
uitlaatsierstuk

•  Standaard 
dakspoiler in 
carrosseriekleur

•  Standaard 
metaalkleur

•  Standaard 
lichtmetalen velgen 

•  Standaard 
acht airbags 

•  Standaard 
mistlampen voor 

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor afl evering importeur. Geadviseerde verkoop-
prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. 
Leaseprijs vanaf € 314,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, benzine 
48 mnd, 20.000 km/p.j., 75% no-claim en excl. accessoires, brandstof e.d. Wijzigingen 
voorbehouden.

Brandstofverbruik 2004/3/EC (benzine): 4,7 - 6,8 l/100 km, 14,7 - 21,3 km/l, CO2-uitstoot: 124 - 171 g/km.

Automobielbedrijf Eilander
Mussenkampseweg 8, 8181 PK  Heerde, Tel. (0578) 692 705

Nieuw
De Swift Bandit



Lidmaatschap per jaar 

Leden € 25,00 
Sub-leden € 15,00 
Inschrijfgeld € 7,50 

Ritprijzen per motor 
Leden: gratis 

Niet leden: € 5,00 
(incl. één consumptie)  

Secretariaat: 
Bernd Bode, 

Klaverkamp 9, 
8051 SZ Hattem 
Tel. 06 52644420 

e-mail: 
berndbode@hotmail.com

Toercommissie algemeen 
Frits en Johannet van der Tuin, 

Guido Reinink (secretaris), 
Geert Willem Israel, 

Wim Grafhorst, 
(Dik van Ommen) 

Toercommissie Buitenland:  
Hans Kragt 

Wim Grafhorst 

Organisatie 
gehandicaptenritten 

Carla en Roelf de Boer 

Beheer EHBO koffer 
Carla en Roelf de Boer 

Commissie Speciale 
Activiteiten:

Ineke ter Maten (voorzitter) 
Lia Vorstelman 
Heleen Dijkslag 
Willie de Graaf 
Fred Gerson 

en ik van plan om ons leven een wat andere invulling te gaan 
geven. Wij hebben recent ons huis in Wapenveld verkocht 
en moeten deze op 15 juli aanstaande overdragen aan de
nieuwe eigenaren. Wij hebben eind dit jaar hier 26 jaar met 
veel plezier mogen wonen. Eind dit jaar stop ik met werken. 
Ineke en ik worden dit jaar allebei 60 jaar en willen proberen 
om te gaan genieten van wat extra vrije tijd en de dingen die 
je dan zoal kunt doen. Ca. 6 maanden per jaar zullen we dan 
in ons appartement in Turkije wonen en de tijd dat we daar 
dus niet zijn, de 3 zomermaanden lekker op de motor door 
Europa trekken en voor de 3 wintermaanden zullen we ook 
wel leuke dingen weten te bedenken. Ons nieuwe 
woonadres in Nederland is Apeldoorn. De moeder van Ineke 
leeft nog en is onlangs 95 jaar geworden. Ze ziet ons graag 
bij haar intrekken in de perioden dat we in Nederland zijn.  

Al dit hierboven 
beschrevene betekent 
dat mijn dagen als 
voorzitter geteld zijn. 

De 
"houdbaarheidsdatum" 
is bijna bereikt. 
Wanneer je natuurlijk 
wel lid blijft, maar bijna 
niet meer in Nederland 
bent, is het niet 
mogelijk om deze 
functie naar behoren 
te vervullen. Dus we 
gaan op zoek naar een 

nieuwe voorzitter voor onze club, die zich gelukkig mag 
prijzen met perfecte bestuursleden en uitstekend 
functionerende commissies voor alle deeltaken. Een club om 
voorzitter van te willen zijn. 
Wanneer wij dan ook in de toekomst eens komen buurten en 
met jou beginnen over het voorzitterschap, zeg dan niet 
meteen: NEE, maar zie dit als een compliment. Wanneer je 
denkt: dit heb ik al jaren willen doen, wacht dan niet en meld 
je aan. Wij zullen dit dan op de volgende ALV ter stemming 
brengen. Uiteraard zijn het onze leden die hierin beslissen. 
Onze club verdient het om de juiste persoon op de juiste 
plaats te hebben en ik ben er dan ook van overtuigd dat we 
op die manier onze toekomst veilig kunnen stellen. 

LANG LEVE DE NIEUWE VOORZITTER !!! 

Groetjes, Tonny ter Maten 
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      Bike Repair Shop Salland. 
 
  
Een goede en betrouwbare partner in dienst van u: de klant en de motor. 
Onze visie is gefocust op het onderhouden, repareren en customizen van uw motorfiets. 
 
Wij zijn een universeel motorbedrijf, met Triumph, Harley-Davidson én Japans als specialisatie. We hebben de 
expertise, kennis en gereedschappen in huis om uw motor te onderhouden.  
 
Wij werken met kwaliteitsproducten zoals Castrol, Eurol, Forté, K&N, NGK, etc etc 
 
Ook nieuw in onze werkzaamheden is het wrappen van motorfietsen en auto’s. Als u (tijdelijk) een andere kleur 
wilt en u wilt de originele lak behouden dan is het beplakken met Vinyl in de gewenste kleur eventueel met print 
een zeer goede optie. 
 
 
Bike Repair Shop Salland 
Telfordstraat 13a 
8013 RL Zwolle  
Tel: 06-48 93 92 16 
www.bikerepairshopsalland.nl 
info@bikerepairshopsalland.nl 
 
Volg ons ook op Facebook 
 
Aangepaste openingstijden: 
Maandag: 09:00-17:30 uur  
Zaterdag: 09:00-16:30 uur 
s’Avonds op afspraak 
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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