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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Inmiddels is het mogelijk om ook weer te genieten van ons Chapterhome en dus gewoon binnen aan de
bar te gaan zitten en zoals vanouds met elkaar te praten over van alles.
Hier gaan wij dan ook weer dankbaar gebruik van maken met tal van komende geplande
zaterdagmiddagen en gezellige Chapter avonden.
Alle beperkingen zijn opgeheven met als enig overgebleven restrictie het handhaven
van de 1,5 meter regel.
Daarnaast zijn vele leden inmiddels gevaccineerd of hebben in ieder geval de eerste vaccinatie gehad.
Dit geeft naar elkaar een goed gevoel om ook samen te kunnen komen.
Indien niet geldt natuurlijk de algehele regel dat een negatieve test ook altijd nog kan worden
meegenomen, wij vertrouwen hier op je eigen genomen verantwoordelijkheid.
Niets staat ons dus in de weg om deze zomer een echter Rotterdam Chapter zomer te gaan beleven.
BBQ, plezier, gezellig samen en veel rijden moet hierin de rode draad zijn.
De vernieuwde website wordt op dit moment nog steeds gevuld, voor alle leden is er een mogelijkheid
om inlog gegevens aan te vragen voor het Rotterdam Chapter Forum. Dit forum is alleen voor leden,
om die reden kan het een aantal dagen duren voordat je de inlog gegevens ontvangt.
Er wordt per aanvraag handmatig gecontroleerd of het een aanmelding van een actief lid is, dit om zeker
te zijn dat alleen leden over een inlog mogelijkheid beschikken.
Naast het forum kunnen de leden met de inlog gegevens ook naar een speciaal deel van website om
in een later stadium bijvoorbeeld de notulen en stukken van de laatste ALV digitaal te bekijken.
Het is dus belangrijk dat je zo snel mogelijk jou inlog mogelijkheid regelt.
Je gaat daarvoor naar de website: www.Rotterdamchapter.nl , rechtsboven naar leden en dan account
aanvragen. Wellicht zien we je dan in de komende dagen al online op het forum alwaar je bijvoorbeeld
kunt vragen wie er mee gaat rijden, iets te ruil/verkoop kunt aanbieden of een vraag kunt stellen over
techniek. Kortom ook online zijn er leden actief via het speciale Rotterdam Chapter leden forum.
Voor nu, als je op vakantie gaat blijf je dan vooral aan de lokale regels houden maar geniet vooral
van het vakantie gevoel en elkaar.
Fijne vakantie, Take Care & Stay Safe !

Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Eric
Secretary Rotterdam-Chapter

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 59

65+ vanmorgen werd ik wakker en realiseerde ik me: je bent 65+, de leeftijd dat een normaal mens met
een gietertje water geeft aan de geraniums.
Ik schakel het contact aan en het scherm van de boordcomputer licht op, maar 4 opdrachten met de
bijbehorende slottijden verschenen, niets van gefeliciteerd en geniet van je oude dag, nee werken zal je
kreng! Je liep toch overal te vertellen dat je nog een jonge God was. Nou dan opschieten de klant wacht.
Wat is de tijd toch veranderd mijn school stond tegenover een bejaardenhuis als je dan door de ramen die
ouwetjes zag lopen dacht ik daar wonen de bejaarde 65 plussers zie ze schuifelen.
Nu ben ik zelf 65 gelukkig schuifel ik niet maar ik ploeter wel voort.
Nog 22 maanden, het gaat mij goed veel collega’s van de zelfde leeftijd mankeren van alles, ik gelukkig
niet zo veel toch wordt het zwaar maar ik hou vol!
Anders was het bij mijn (geliefde) programma “Help mijn man is klusser”, je weet wel dat programma
waarbij je als man voor paal wordt gezet als je als man even je bier zit te drinken en je bits thuis het niet
snel genoeg vind gaan. Ik denk vaak het gaat helemaal niet om de verbouwing maar die wijven willen
alleen maar die mooie neger over de vloer hebben.
In één van de laatste afleveringen was er een (nou ja) een kerel die was er helemaal klaar mee, het was
zoals hij zei ”ik heb de knolle op”, het ging zelfs zo ver dat hij wilde scheiden, toen waren de rapen gaar
onze mooie man raakte in paniek en dacht als hij pleitte gaat zit ik met die muts opgescheept dus niets
werd geschuwd, therapeut erbij en de klusser ging harder aan het werk en ja hoor Tinus huilebalk ging ook
stucen alleen het resultaat was een plafond met acne, dat moest ook weer over. Hij was helemaal
uitgewerkt, het knulletje was pas 52 jaar. Ik ben 65 geworden en moet nog 22 maanden iedereen heeft zijn
mond vol van rechts ongelijkheid het recht is eenmaal ongelijk en toch wil ik niet met hem ruilen niet dat ik
geen strak plafonnetje wil maar ik wil de concurrentie niet aangaan met die mooie neger.

Rij en Klus voorzichtig.

Harley Rinusson
Spreuk van de maand is:
WORD OUD OP DE MOTOR MAAR RIJ NIET ALS EEN BEJAARDE!

Van harte gefeliciteerd Rinus met het behalen van deze mooie leeftijd

EVEN VOORSTELLEN
Hallo Bikers.
Ik ben een motorrijder die al 47 jaar solo in de rondte rijd en op Engelse en Japanse machines véééééle
kilometers gereden te hebben is het leuk om samen te gaan rijden met mensen die de dezelfde verslaving
hebben.
Nu rij ik op een Harley Road King uit 1997.

René

Never drive faster then your guardian angel can fly.
EVEN VOORSTELLEN
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Wien Beemer, afkomstig uit Arnhem en verhuisd naar Apeldoorn .
Als koelmonteur ben ik opgeleid om grote en kleine koel- en vriesmachines te onderhouden bij een groot
koeltechnisch bedrijf .
Daarnaast heb ik ook nog een opleiding sportmasseur gedaan en ben in Apeldoorn in de Futsal (red.
zaalvoetbal) Eredivisie 3 jaar de fysio/sportmasseur geweest.
Sinds kort verhuist naar het westen en in de wereld van de masseur terecht gekomen, ben ik gevraagd om
bij Feyenoord te komen praten.
Ik ben toen aangenomen en ben nu de sportmasseur en verzorger van Futsal Feyenoord Eredivisie.
Daarnaast heb ik een motor gekocht. Ja, je raad het al: een Harley Davidson.
Maar dat was nog niet genoeg en op zoek gegaan naar een club met motorvrienden.
Zodoende ben ik lid geworden van Rotterdam Chapter.
Dit is Wien en hoop een leuke tijd te hebben.

Jammer, Wien had geen fotootje van hemzelf meegestuurd, maar zullen ongetwijfeld
binnenkort wel kennis met hem maken en dan gaat hij alsnog op de foto !!
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Vrijdag 11 juni

ZOMERAVOND RIT
Op vrijdag avond richting
Papendrecht voor de start
van deze rit hadden wij onze
bedenkingen, staan we zo in
een giga file, maar gelukkig
was de tijd verzet naar 19.15
uur en was het al met al
goed te doen.

We startten de rit met 21 personen en 16 motoren bij de McDonald’s in Papendrecht op een mooie
zomerse avond. Iedereen had er zin in!!
Arie had weer een schitterende route uitgezet en met Leo in zijn kielzog als wegzetter gingen we op pad.

De rit ging eerst over de dijken langs de Merwede waarna we binnendoor al kronkelend over soms zeer
smalle weggetjes genietend van al het moois richting onze koffiestop de Starbucks in Meerkerk.
Nadat iedereen wat heeft genuttigd en de benen te hebben gestrekt vervolgen we de rit om nog
voor 22.00 uur weer bij de Mac in Papendrecht te eindigen.

H

Bedankt Arie en uiteraard ook Leo, René en Rob !!
Het was weer heerlijk genieten van een hele mooie rit !!

AGENDA 2021
Alle beperkingen zijn opgeheven wat betreft de corona beperkingen, met als enig
overgebleven is het handhaven van de 1,5 meter regel in en buiten het Chapterhome.
Wel zullen de ritten weer volgens de agenda worden opgepakt, met uitsluitend
deelname na inschrijving !!

Houdt dus uw mail en/of facebook goed in de gaten !
Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

03 juli
11 juli
30 juli

zaterdag 15.00 uur
zondag
13.00 uur
vrijdag
19.30 uur

Tapas & Sangria middag
Puzzel Rit
Chapteravond Darts Cup

07 augustus
27 augustus
28 augustus

zaterdag
vrijdag
zaterdag

volgt
X
volgt

Groene Hart Rit
Géén Chapteravond
Jaarlijkse Chapter BBQ

10 september
18 september
25 september

vrijdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Rotterdam by Night
Posbank Rit
Chapteravond

16 oktober
23 oktober
29 oktober

zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Kouwe Klauwen Rit
Bierfest
Chapteravond

AGENDA

Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

13 november
26 november

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Feestmaand Markt
Chapteravond

11 december
18 december
25 december
31 december

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
1E Kerstdag
x

Kerstklaverjassen/jokeren
Kerstborrel
Chapterhome GESLOTEN
GééN Chapteravond

zaterdag

volgt

Nieuwjaarsborrel

2022 08 januari

Kijk op de site www.rotterdamchapter.nl hier zal ook het gehele programma voor alle ritten en
activiteiten te lezen zijn.
De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook en evt. per email.
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld op de agenda van
onze site: www.rotterdamchapter.nl
Activiteitencommissie Rotterdam Chapter

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

ALGEMENE ZAKEN
Adres:
Rotterdam Chapter

Correspondentie adres:
Secretariaat Rotterdam Chapter
Martin Luther Kingerf 33
3263 EN Oud-Beijerland
secretary@rotterdamchapter.nl

Wendeldijk 25

3079 GX Rotterdam
www.rotterdamchapter.nl
CHAPTERHOME
Openingstijden:

Elke Zaterdag van 13:00 -17:00 uur, mits anders vermeld. (Ook voor niet leden)
Laatste vrijdag van iedere maand: Chapter Avond 19:30 - ca. 23:00 uur. (Alléén voor leden).

ALGEMEEN BESTUUR
Director
Assistant Director
Treasurer/Member Officer
Secretary
Webmaster-technical
Webmaster-editor
Head Road Captain
Safety Officer
Activity Officer
Photographer
Editor

Roy
Paul
Ronald
Eric
Mike
Erik
Stefan
John
Jacqueline
Ron
Louise

director@rotterdamchapter.nl
assistent@rotterdamchapter.nl
treasurer@rotterdamchapter.nl
secretary@rotterdamchapter.nl
webdesign@rotterdamchapter.nl
webmaster@rotterdamchapter.nl
headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
activity@rotterdamchapter.nl
photo@rotterdamchapter.nl
editor@rotterdamchapter.nl

ROAD CAPTAINS
Head Road Captain
Safety Officer `

Stefan
John

headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
Ass. Road Captain:
Sjaak

Road Captains:
Paul, René, Arie, Leo, Rob en Aad
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Activity Officer
m.m.v. Ingrid

Jacqueline

activity@rotterdamchapter.nl

HUISHOUDELIJKE REGELS
• Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter- weekend), stopt!
Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het bestuur en daarmee naar je eigen
annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug te vorderen.
• Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd.
Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen
VRAGEN
Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: director@rotterdamchapter.nl
Het hierboven genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante
bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wil je ook wat zetten in de nieuwsbrief zoals een (reis)verhaal, wil je iemand bedanken,
of jezelf als nieuw lid voorstellen?
Laat het ons dan weten en stuur een mail naar editor@rotterdamchapter.nl

vrijwilligers zijn voor een vereniging GOUD waard
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Tot ziens in ons Chapterhome:
Wendeldijk 25, 3079 GX Rotterdam
Bezoek ook onze website: www.rotterdamchapter.nl

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

