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Van de Voorzitter 

Inmiddels zijn we weer een flink stuk onderweg in 2016. De paaseieren zijn verteerd 

en we vliegen het voorjaar in. Tijd om de CB uit de mottenballen te halen en 

Nederland (en omgeving) weer een stukje mooier te maken met ons rijdend erfgoed. 

 

Voor de komende periode staan er veel zaken op de agenda. Er zijn al weer 

sleutelcafé's, beurzen en toerritten gepland door het hele jaar. 

 

Op 22 mei hebben we de ALV van onze prachtige club, hierin zullen we kort 

terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het jaar wat komen gaat. 

Uiteraard houden jullie -leden en liefhebbers- goed én kritisch in de gaten wat het 

bestuur allemaal heeft uitgespookt. Dit alles uiteraard onder het genot van een kopje 

koffie, en heel misschien zelfs een lekkere koek! Het moet niet gekker worden. Naast 

het wat formele stuk is het altijd weer leuk om elkaar te zien en om te zien wie wat 

heeft gedaan aan de CB, of zelfs het bewonderen van nieuwe of compleet 

gerestaureerde CB's. 

 

Houd vooral de agenda en het Fourum in de gaten voor al het leuks wat (al dan niet 

spontaan) op de planning staat. Laat je vooral niet tegenhouden als je een keer in 

een gekke bui bent en denkt "Ik wil rijden, wie gaat er mee?". Deel het op het 

Fourum, en wie weet is het zwaan kleef aan. 

 

Zoals ik in mijn vorige bijdrage aan de Infourmail al aangaf zijn we op zoek naar 

iemand/meerdere leden die het leuk lijkt om regiocoördinator te zijn. Bij deze wil ik 

dat graag nog een keer onder de aandacht brengen, je hulp is welkom en wordt zeer 

gewaardeerd! Zeg nou eerlijk: het is toch gewoon leuk als er veel leden op een door 

jou georganiseerde tocht of evenement afkomen? 

 

Daarnaast zijn we binnen het bestuur op zoek naar een enthousiast lid die de functie 

van penningmeester of secretaris op zich wil nemen. Marcel heeft zich afgelopen 

jaar vol overgave gestort op dit deel van het bestuurswerk, maar kwam er na verloop 

van tijd achter dat dit voor hem helaas niet te combineren was met de rest van zijn 

werkzaamheden. Langs deze weg willen we hem nogmaals hartelijk danken voor zijn 
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inzet. 

Mocht je interesse hebben in de functie van penningmeester of secretaris, laat het 

dan even weten. Meer informatie volgt op het Fourum. 

 

Graag zie ik jullie binnenkort. Wie weet op de ALV... De koffie staat klaar. 

 

Groeten en een "goeie rit". 

 

 

Eric  

Contributie 2016 

Inmiddels is de contributie voor 2016 geind, en zijn de accounts voor leden die 

opgezegd hebben, of die vergeten zijn te betalen, dichtgezet. Mocht je (onterecht) 

geen toegang meer hebben tot het Fourum, of andere vragen hebben, neem dan 

even contact op met ledenadmin@cbfourclub.nl. 

 

Mocht je 't gewoon vergeten zijn (kan gebeuren), dan svp zsm 10€ overmaken op: 

IBAN NL34 RABO 0101 0969 17 (BIC RABONL2U) tnv. CB Four Club in Apeldoorn 

onder vermelding van je naam en woonplaats. 

 

 
Jochem  

Van het Fourum: 

 Sleutelcafé Heeswijk-Dinther  

 Jubileum! 5e drielandentocht 2016  

 CB500  

 CB 650 Z Cafe Racer Project  

 Je mening over de prijsontwikkeling van cb-fours  

 Interessante links voor de CB four liefhebber  

 Heb jij nog een ritje gemaakt?  

 FEHAC - Mobiel erfgoed / Monumentenrit  
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Agenda 

 10/04 Sleutelcafé Heeswijk-Dinther  

 07/05 Sleutelcafe Annerveenschekanaal  

 22/05 Clubdag / ALV Achterveld  

 12/06 Rondje IJsselmeer (info volgt)  

 26-29/06 Weekend Edersee (info volgt)  

 09/07 Sleutelcafe Alteveer (info volgt)  

 13/08 Oldtimerdag Ruinerwold (info volgt)  

 02-04/09  5e drielandentocht 2016  

Mobiel Erfgoed / Monumentenrit 

Zoals wellicht bekend wordt onze gezamenlijke collectie van historische voertuigen 

in Nederland als Mobiel Erfgoed erkend binnen ons Nationale Erfgoed. 

 

In 2016 zal door de Stichting Open Monumentendag weer de Open Monumentendag 

worden georganiseerd op zaterdag 10 en zondag 11 september. 

 

De FEHAC streeft ernaar om tijdens deze Open Monumentendag(en) ook met ons 

Mobiel Erfgoed op geschikte plaatsen aanwezig te zijn. Maar er zal dus ook mee 

gereden worden. En naar wij denken komt dat veel liefhebbers van historische 

tweewielers goed uit, die willen ook rijden met hun motor, bromfiets of dwergauto! 

 

DE MONUMENTENRIT 2016 (WERKTITEL) 

Uit deze elementen is het idee geboren om aan jullie - de actieve clubs die de moeite 

nemen om de FEHAC CTW Achterbanmeeting bij te wonen - uit te nodigen om mee 

te denken over een gezamenlijke invulling van de Open Monumentenrit 2016 als 

bijdrage aan de Open Monumentendag 2016. 

 

Er zijn al verschillende ideeen naar voren gebracht, maar de FEHAC en de 

CBFourclub, nodigt jullie van harte uit om mee te denken via het Fourum: FEHAC - 

Mobiel erfgoed / Monumentenrit 
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