
 
Meet & Greet 1 - stofzuigen of boodschappen doen 
door Evert - 4 januari 2013  
 
't Is net als met de Beaujolais Primeur, niet te lang wachten, 
snel opdrinken. Daarom ook had het Veluwe Chapter al snel 
een eerste Meet&Greet voor 2013 in de Zūmo gezet. Ditmaal 
door onze gewaardeerde gast Hans Doorn.  
 
Omdat Evert die vrijdag toch niets om handen had en zo af en 
toe zijn bakkersverleden nog opspeelt, besloot hij een kersen-
vlaai te bakken.  
 
Hoe krijg je die op en wat verder te 
doen zo’n vrije dag (vrijdag) Stofzui-
gen? boodschappen doen/ met 
vrouwlief naar de Ikea of woonboule-
vard.  
Geen goed idee, dus motorrijden. 
 
Zes dapperen meldden zich en na 
de koffie + eigenbaksel kersenvlaai 
de motoren gestart voor een door 
Hans uitzette route in twee delen. 
 
Eerst en rondje Putten/ Nijkerk o.m. 
door de polder Arkenheem en langs 
Amersfoort’s nieuwste wijk Vathorst. 
Wat een contrast tussen oude rietge-
dekte boerderijen en architectoni-
sche nieuwbouw. 
Via Nijkerkerveen, langs de motorzaak van Ab Deroue waar Ron ooit zijn eerste motor (een 

TDM) kocht; Zwartebroek; Voorthui-
zen en Kootwijkerbroek (niet alleen 
bekend van de MKZ, maar ook Rob 
Eggink’s voormalige woonplaats) 
naar Garderen.  
 
Het echte Bruine Café serveerde 
een uitsmijter van 4 eieren voor 5,70 
euro. Daar moeten we nog eens 
naar toe. Met volle buiken op naar 
deel II; Het Rondje Apeldoorn. Hars-
kamp, Otterlo, Hoenderloo, Loenen, 
Klarenbeek, Apeldoorn, Wenum, 
Gortel, Vierhouten, Elspeet, Kasteel 
Staverden (altijd mooi) terug naar 
Ermelo, waar Rob nog een Reünie 
had van de vijfde klas van de Wilhel-
minaschool, zonder Rob Kamphues. 
 
 

Vrienden, hoe klein ook de groep, het was weer op en top gezellig. Conclusie van het sextet: 
Moeten we meer doen! Altijd beter dan stofzuigen, boodschappen of de Ikea. 
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