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Van de voorzitter
November. Sint Maarten is geweest, de pepernoten liggen al weer 3 maanden
in de winkel en de tuincentra hebben de kerstbomen al weer volop uitgestald
staan. Het motorseizoen zit er voor ons al grotendeels op, laten we er van uit
gaan dat we dit jaar eens niet een groene of natte kerst hebben. Of 20 graden
plus...
Tijd voor de laatste InFourMail van dit jaar.
We hebben met het Algemeen Bestuur deze maand een vergadering gehad om
de agenda voor het volgende jaar op te stellen, en dat is veelbelovend! Meer
informatie vind je binnenkort op het Fourum en op de agenda.
Wist je dat...
- Gejo Roelvink de nieuwe Regiocoördinator Oost is?
- Doede Bakker weer op de plaat is gezet?
- Er diverse howto's zijn die je kunt vinden op onze site?
Veel plezier,
Eric
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Contributie
Einde van het jaar, en daar hoort (noem het een traditie) de vooraankondiging
bij dat het weer bijna tijd is om de contributie over te maken. Ook voor volgend
jaar hebben we de contributie voor alle leden voor al het moois wat we met
elkaar delen weer op €10 vastgesteld voor het hele jaar. Wij zijn inmiddels aan
het kijken of wij als club gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld automatische
incasso of Tikkie, daar kleven op het eerste oog (organisatorische en
financiële) nadelen aan dus we zoeken nog even verder. Dus ook dit jaar nog
even met een overschrijving betalen. Die kun je trouwens bij de meeste banken
agenderen zodat je hem niet vergeet.
Gebruik de volgende gegevens: IBAN NL34 RABO 0101 0969 17 (BIC
RABONL2U) tnv. CB Four Club in Apeldoorn onder vermelding van je naam,
woonplaats en als je het weet je lidnummer. Maak je Albert Beukers ook blij
mee, is handig.
Agenda
De agenda wordt gevuld, houd de site en het Fourum goed in de gaten! De
eerste beurs in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de beurs in Rosmalen in het
Autotron. (Beurs van Rosmalen 2019)
Van het Fourum
Veel is te lezen op het Fourum. Wist je dat je met de knop "Toon ongelezen
berichten" de berichten kunt zien die je nog niet gelezen hebt?
Vacature Regiocoördinator Oost afscheid Hennie van Welbergen
Probleem na monteren conische balhoofdlagers
Het grote "stel jezelf voor" topic...
ALV en treffen 2019
Howto vervangen van voorvork keerringen
Foto’s en tekst van Adriaan den Broeder.
Omdat ik de keerringen van de voorvork moest vervangen heb ik er maar direct
een ‘how-to’ van
gemaakt.
Het gaat hier om een CB 500 Four. Het principe geldt voor alle CB Fours. Bij de
CB 350 zit de circlip
alleen wat dieper.
Howto's vind je hier:klik.
Het artikel vind je hier: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
Doede Bakker in Motoplus
Doede stuurde onderstaande mail en omdat we bij onze club nou eenmaal gek
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Doede stuurde onderstaande mail, en omdat we bij onze club nou eenmaal gek
zijn op plaatjes heb ik die hier neergezet: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
"Bijgaand wederom een gescand artikel in Motoplus. Een poosje geleden heb
ik de hoofdredacteur van Motoplus op bezoek gehad. Hij heeft mij en een
collega geïnterviewd over de FEHAC en bijgaande pagina’s in de nieuwe
uitgave van Motoplus zijn het resultaat ervan. Persoonlijk vind ik het weer een
prachtig stukje werk en weer een schitterende foto van mezelf op de CB750!
Ook de laatste foto is van een CB750."
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