
            
 
 

BOL d’Or Club Nederland 
           Jubileum 2019:  25 jaar !!!! 
 
Beste Bollers,  
 
Dit kunnen wij niet ongemoeid laten! 
Wie kan zich nog de voorgaande jubilea herinneren……geweldig toch. 
Het bestuur heeft nu het oog laten vallen op de locatie t’Biesterveld, aan de Almenseweg 37 
in Vorden, voor het vieren van dit 25 jarig jubileum. 
Kijk alvast eens bij; http://www.groepsaccommodatiebiesterveld.nl/ 
 
Deze accommodatie, in een schitterende landelijke omgeving, gebruiken wij als feestlocatie 
en uitgangspunt voor een paar mooi tochten die we samen met onze trouwe bollen gaan 
rijden.  
 
Dus noteer alvast in je agenda; 
 
Vrijdag 31 Mei tot en met Zondag 2 Juni 2019 
 

Zoals altijd; onder het motto, niets moet, alles kan, en bijna alles mag; we zijn heel flexibel. 
Elke liefhebber van de Bol d’Or is in principe welkom, dus zowel leden, partners van leden, 
als ex-leden. Vanzelfsprekend zijn alle Ere-leden in het bijzonder uitgenodigd en zij kunnen 
en mogen deze dagen samen met alle oude bekenden niet missen.  
Om te weten voor hoeveel personen ongeveer komen, willen wij uiterlijk vrijdag 18 Mei, 
graag een berichtje van de leden, ex-leden, en ere-leden, en hun partners, die hieraan willen 
deelnemen. 
Er is ruim voldoende slaapgelegenheid beschikbaar. Geef je dus uiterlijk 18 Mei 2019 op 
bij : 
 
Email: secretaris@boldorclub.nl 
 
De kosten van de accommodatie worden volledig door de club betaald! 
Ontbijtkosten €6 per persoon per dag. 
Diner of BBQ kosten €15 per persoon per dag. 
Drankjes €1 per stuk. 
Alle kosten onderweg, tijdens één van de tochten, zijn voor de deelnemer zelf. 
 
 



 
Overbodig om te vermelden dat op dit een Jubileum van de Bol d’Or Club, het bestuur  
graag ziet, dat iedereen met een Bol komt!! (indien mogelijk) De Bol dient ook in goede 
technische staat te zijn (banden, ketting, remblokken en uitlaat enz) anders is het niet veilig 
om in de groep mee te rijden. We beginnen met een gezamenlijke tocht op de motor naar deze 
locatie in Vorden. Rokers rijden achteraan! 
We verzamelen op Vrijdag 31 Mei bij de Mc Donalds in Duiven, Nieuwgraaf 2, 6921 RJ , 
nabij de Ikea. 
 
Programma (onder voorbehoud)  
 
Vrijdag 31 Mei 2019  
11.30 uur Verzamelen bij Mc Donalds in Duiven. 
12.00 uur Gezamenlijke tocht rijden. 
14.00 uur Lunchstop in Zutphen. 
17.00 uur Aankomst bij t’Biesterveld in Vorden 
 
Zaterdag 1 Juni 2019  
9.00 uur Ontbijt 
11.00 uur Toertocht (voor de liefhebbers) 
12.00 uur Motor museum Raalte 
14.00 uur Lunchstop in Delden 
17.00 uur Terug bij t’Biesterveld in Vorden 
18.00 uur BBQ 
 
Zondag 2 Juni 2019 
9.00 uur Ontbijt 
11.00 uur Korte tocht door de omgeving. 
12.30 uur Lunchstop 
15.00 uur Terug bij t’Biesterveld en afsluiting Jubileumweekend. 
 
Omdat niet alle e-mail adressen van oud-leden bij ons bekend zijn, wil ik je verzoeken deze 
uitnodiging door te sturen naar alle jou bekend zijnde oud-leden van de Bol d’Or club. 
 
Voor opgave, uiterlijk 18 Mei, voor dit Jubileumweekend, vermeld je ALLE gegevens op 
bijgaand formulier en stuur dit invulblad naar secretaris@boldorclub.nl  
 
Dus pak je agenda en noteer de datums! 
 

Groeten René, Joop, Hans, Roald & Anton 
 

Poetszeenhoezeingoedeconditiediemooiebollen. 



Deelname aan toerritten van de Bol d’Or Club is geheel voor eigen risico. Het 
bestuur van de Bol d’Or Club Nederland en/of de organisatie is op geen enkele 
wijze aansprakelijk. 



Inschrijfformulier 25 jarig Jubileum weekend Bol d’Or club 
31 Mei tot en met 2 Juni 2019 bij http://www.groepsaccommodatiebiesterveld.nl/ 
Opgave uiterlijk 18 Mei door deze pagina te mailen naar; secretaris@boldorclub.nl  
 
 INVULLEN 
Naam deelnemer(s)  

Adres deelnemer(s)  

Komt met hoeveel personen  

Neemt deel aan het gehele weekend Wel   /   Niet 

Ik / Wij , komen op;             

En wij vertrekken weer;  

Heeft speciale eisen en wensen over eten of 
slapen of rijden 

 

Komt (waarschijnlijk) niet op een Bol omdat; 
 

 

E-mail adres;  

Vast telefoonnummer;  

Mobiel telefoonnummer;  

Maat T-shirt(s);  

Neemt oude foto’s mee van activiteiten van 
de Bol d’Or club Nederland. 
 

            Wel   /   Niet 

Mist nog Ratelketting nummer…… 
In zijn verzameling (indien voorradig) 

 

 


