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Van de Voorzitter
Hennie & Dinie
Van de Web en
Forumbeheerder
12,5-jarig bestaan!

Van de Voorzitter:
De midwinter infourmail. Het is kerst geweest, de zomer laat nog
even op zich wachten. Hoewel de temperaturen op het moment
van schrijven de dubbele cijfers in gaan, koning winter heeft het
(zeggen de weerprofeten) nog niet opgegeven.

Midwinter. Doet me denken aan de midwinterhoorn. Een traditie
die niet ver bij mij vandaan in ere wordt gehouden. Wikipedia zegt
er het volgende over:
" Het gebruik zou volgens een algemeen verbreide opinie zijn
oorsprong vinden in de Germaanse joelfeesten, de feesten die
zich afspeelden rond de midwinter-zonnewende (21 december).
De voorloper van de midwinterhoorn, de ossenhoorn, zou rond die
tijd geblazen zijn om de god Odin of Wodan te helpen bij zijn jacht
op de wolf Fenrir, die de zon verslindt waardoor het altijd donker
zal zijn. Als Wodan erin slaagt de Fenrir te verjagen, dan zal het
licht terug kunnen komen.
Zowel de ossenhoorn als de midwinterhoorn werden ook als
communicatiemiddel gebruikt."

Maar ook:
" De volkskundige Dirk Jan van der Ven suggereerde dat het
midwinterhoornblazen een eeuwenoude traditie was die bedoeld
zou zijn om 'de boze machten angst aan te jagen'."

Als ik deze korte les zo lees dan lijkt het mij prima om onze
midwinterhoorns eens van stal te halen. Sommigen hebben 1
midwinterhoorn op de CB, anderen 2 of 4. Eens kijken of we daar
de boze pekel en regen machten angst mee aan kunnen jagen.
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"En verder? Zoals je in de agenda kunt zien, staat er al weer veel
op stapel. Eén van de dingen is de ALV. Onze club bestaat dit jaar
12 1/2 jaar en dit willen we combineren met de ALV, daarvoor
organiseren we in het weekend van 20 en 21 mei een treffen.
Details kun je vinden op het fourum in het deel "Organisatorisch"
en onderaan deze infourmail.

Daarnaast zie je dat we per jaar 3x op een beurs staan. Die
beurzen kunnen niet zonder jullie hulp. Niet alleen voor bemensing
gedurende de dag (wie en wanneer daar is altijd wel een mouw
aan te passen) maar een beurs van onze club is als een mond
zonder tanden als er geen CB's staan. Liever 3 teveel dan 1 te
weinig. Desnoods stapelen we ze op of zetten ze bij de buur op de
stand. Wil je helpen en kun je helpen (dat kan iedereen) laat het
dan weten. De beurzen worden aangekondigd in de agenda en
ook op het fourum. Je krijgt er een leuke dag met veel aanspraak
voor terug. Koffie hebben we altijd, en je hebt ook nog eens
toegang tot de beurs. Wat wil je nog meer?

Tot snel,
Eric

Hennie & Dinie
Na zich vele jaren actief te hebben ingezet binnen het bestuur van
de club, heeft het bestuur afscheid genomen van Hennie en Dinie.
Uiteraard blijven ze lid van de club en we danken ze dan ook
(nogmaals) voor hun vele jaren van uitgebreide inzet! Voorlopig
neemt Albert Beukers hun rol over als beheerder van de winkel.

Van de Web en Forumbeheerder:
Daar zitten we dan. Winter heet dit.
Het is koud. Er ligt pekel. Het motor seizoen ligt even stil.
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hebben zijn volop bezig met het onderhouden, restaureren en
verbeteren van de oude fours. Diegenen zonder die luxe wachten
op betere tijden en vullen de tijd met andere leuke dingen of
trotseren toch de kou en klussen ook lekker aan hun fours.

Ook hebben de meesten van ons te maken met de
overgangsregeling. We betalen het aangepaste belasting tarief en
mogen niet op de weg komen gedurende de maanden december,
januari en februari. Er is echter een uitzondering. Je kunt een
evenementen ontheffing aanvragen wanneer je bijvoorbeeld naar
een beurs of een show wilt. Nu zal dat in onze doelgroep niet zo
veel voorkomen. Alluminium en chroom en pekel gaat niet goed
samen.

De eerste beurs dit jaar zit er weer op. Erik van Grunsven heeft de
organisatie weer tot zich genomen maar heeft achteraf toch zijn
zorg geuit. Deze beurs is een club presentatie. Zonder motoren is
er geen presentatie. En daar zit nu juist het probleem. Ondanks
herhaalde oproepen waren er te weinig motoren om te laten zien.
Zonder de hulp van Wingservice had de beurs bijna niet door
kunnen gaan.
Bij deze dus een oproep aan alle (ongeveer) 300 leden om toch
vooral je motor te parkeren op de clubstand bij dit soort
evenementen. Je kunt een dag of dagdeel onberkt over je hobby
ouwehoeren met oprecht geïnteresseerden!

Gelukkig worden de dagen alweer langer en de vooruitzichten
beter.

Hopelijk tot ziens op het forum of een club treffen.

Oja..wees hebben ook een Facebook pagina waar ik af en toe
leuke foto's opzet. Like'n mag.

Grtn Ben Wencker
Web en forumbeheerder
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Zoals we al eerder hebben hebben aangegeven: we willen een
klein feestje organiseren omdat we dit jaar 12 ½ jaar bestaan! Dit
feestje willen we combineren met de ALV, en wel in het weekend
van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017.

Wat gaan we doen?
Hiervoor hebben wij contact gehad met Costa del Zeumeren, een
kleine camping in Voorthuizen. Afgelopen weekend hebben we de
camping bezocht en wij zijn enthousiast over de mogelijkheden en
ook de locatie: die is voor iedereen in Nederland goed te bereiken.
De indeling van het weekend is in grote lijnen te vergelijken met
het feestje wat we hebben gegeven bij ons 10-jarig bestaan, maar
dan met goed weer! De eigenaar heeft ons aangegeven dat hij
ons daar tegen een geringe bijdrage aan kan helpen, mocht het
weer toch tegenzitten dan krijgen we dat terug :wink:

Het feestje is voor een vast bedrag (€20) een “all-inclusive” festijn.
Er wordt gezorgd voor:
Slaapgelegenheid: er zijn 25 2-persoons iglotentjes
inclusief matras (inflatable) -> alleen zelf slaapzak/kussen
meenemen
Luxe BBQ: verschillende soorten vlees, stokbrood,
kruidenboter, salade, sauzen, enz
Koffie: grote koffieketel
Drinken: bier, fris (als je jenever wilt, zelf meenemen en
delen), iets te knabbelen voor ‘s avonds
Gezelligheid: jullie!
Grote verblijfstent: 100 m2, met biertafels, stoelen,
verlichting, borden, bestek, bekers, kookplaat
Kampvuur
Ontbijt: ontbijt kost je €5,00
Muziek: niet live
Toiletten: dames- en herentoiletten+urinoirs in het centrale
sanitairgebouw

Motoren mogen naast de tent staan. De kosten voor het parkeren
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ook voor rekening van de club, evenals de verplichte
toeristen/milieubijdrage.
Wij hebben het groepsterrein besproken en willen dan ook zoveel
mogelijk bij elkaar blijven staan. Je mag met je eventuele eigen
trekkerstentje hier staan (maar waarom moeilijk doen als er al een
tent voor je wordt neergezet en later afgebroken?). In principe
hoef je alleen jezelf, je CB, een slaapzak en een tandenborstel
mee te nemen! Natuurlijk ook een paar € voor tanken en een
hapje/drankje onderweg… Dat dan weer wel.

Let op: er zijn maximaal 50 overnachtingsplekken, dus wees er
snel bij!!! Er is ook plaats voor eventuele campers. Stroom is
aanwezig maar is voor eigen rekening (€2,50), evenals douchen
(muntje €0,50). Mocht je niet in een trekkerstentje willen
overnachten, dan kun je er ook voor kiezen om in 1 van de 2
blokhutten te slapen. Die zijn ingericht voor 5 personen en staan
vlakbij het groepsterrein waar wij staan, ze hebben een klein
keukentje, maar geen sanitair. De kosten van de blokhut zijn voor
eigen rekening: huur €50,00, borg €20,00, toeristenbelasting, enz.
Wij kunnen wel helpen met het reserveren natuurlijk! Ook kun je in
de omgeving terecht in een hotel of B&B, dat is ook op eigen
kosten en zelf regelen.

Meld je aan via het forum, of gebruik onderstaande link!

https://goo.gl/forms/y53uzosxWNmW3mSy2
Praktisch
Verzamelen 20 mei vanaf 10:00 uur, we wachten jullie al op. Er is
de volgende globale planning, onder voorbehoud:

Zaterdag 20 mei
Ontvangst en plekje zoeken (van 10:00 tot 12:00)
Lunch
Kopje koffie + ALV
Toertocht
BBQ
Bier en ouwehoeren om het kampvuur/in/voor de
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Zondag 21 mei
Wakker worden
Ontbijten
Boel opbreken en naar huis (12:00 uiterlijk)
Uitrusten :D

Copyright © 2017 CBfourclub, All rights reserved.

23-2-2017 12:27

