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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Alles lijkt weer normaal, op zaterdagmiddag is het Chapterhome geopend en de laatste vrijdagavond van
de maand is het Chapteravond. Alle activiteiten lijken doorgang te gaan vinden zo ook alle ritten die nog
gepland staan.
Wij hopen dan ook dat een ieder langskomt, meedoet en meegaat met de komende evenementen.
Voor de actuele agenda en andere zaken is de website het portaal waar je alle informatie kunt vinden.
Check daarnaast regelmatig je mail want ook via mail ontvang je informatie en updates.
Ons nieuwe lid René heeft zijn motor-aanhanger ter beschikking gesteld aan de leden van het Chapter.
Met deze aanhanger kun je dus je motor ergens heen brengen en of gebruiken voor andere zaken waarbij
jouw motor op een aanhanger vervoert moet worden. Deze aanhanger staat bij het Chapter home en dient
van te voren gereserveerd te worden door een mail te sturen of dit tijdig aan te geven bij de bar. Voor de
duidelijkheid, je dient dus zelf over een auto met trekhaak te beschikken!
René super bedankt dat wij jou aanhanger mogen gebruiken !
Gezien de huisvesting perikelen en alle andere zaken daarom heen is er een functie gecreëerd welke
huisvesting en facilitair zal gaan oppakken. John B. heeft zich beschikbaar gesteld en valt direct onder het
bestuur van de Rank en is daarnaast ook ondersteunend aan het Chapter. John zal met name de
eventuele her- huisvesting verder oppakken en hierin beide besturen adviseren en ondersteunen.
Daarnaast zal hij het technisch/facilitair deel voor zijn rekening nemen en waar nodig leden hierbij
betrekken. Wij denken met deze functie uitbreiding voor nu, maar zeker voor de toekomst een betere
continuïteit te kunnen waarborgen. Maar ook technische zaken in en rond het Chapterhome efficiënt te
kunnen oppakken. Namens het dagelijks bestuur van het Chapter zal Paul als Assistent Director het eerste
aanspreekpunt voor John zijn. John en beide besturen zijn inmiddels in een oriënterende fase de
mogelijkheden voor huisvesting aan het onderzoeken waarbij de doelstelling is om de mogelijkheden te
bekijken voor lange termijn huisvesting. Hier is nog niets concreet en ook niet wat betreft de wijze waarop
of hoe lang wij nog aan de Wendeldijk kunnen verblijven. Wij willen echter voorkomen dat wij wederom
zoals vorig jaar pas op het laatste moment een besluit kunnen of moeten nemen.
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Take Care & Stay Safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 60

Criminelen nemen het recht in eigen hand, alles wat hun in de weg staat ruimen ze “netjes” op, of het nu
om de broer van een getuigen gaat of een advocaat.
Zelfs degene die het in zijn hoofd haalt erover te schrijven (shit! Wat doe ik nu) wordt opgeruimd.
Peter R (Rudolf) de Vries, waar in de onderwereld de R voor relatie staat, moest het ontgelden.
Peter dook ver in iedere zaak en als een pitbull beet hij zich er in vast, bang was hij zeker niet maar toch
misschien een beetje overmoedig. Zijn relatie met zijn goede vriend Cor van Hout, één van de Heineken
ontvoerders, leefde op gespannen voet met zijn oude kompaan Willem Holleeder, toen hij later met Astrid
en Sonja de zussen van Willem een zaak begonnen voor het gerecht tegen Willem begeef je je op een
gevaarlijk pad en moet je wel beseffen dat als je zonder beveiliging je wilt bewegen je groot risico loopt.
Rouwig zal Peter daar niet over zijn, een boek van hem heet: “Alleen huilebalken hebben spijt”.
Peter heeft veel goeds gedaan voor veel mensen, zijn lot wens ik hem niet toe, de prijs is hoog.
Een andere prijs die moet worden afgelost is de schade en slachtoffers van de overstromingen in
Limburg, Duitsland en België nog steeds zijn er vermisten en dorpen zijn weggevaagd en vele mensen zijn
alles kwijt. Hoe komt dat nu eigenlijk?
In 1953 hadden wij hier wateroverlast, de oorzaak hiervan was een samenloop van hoog water en
springtij. Wat de afgelopen weken is gebeurd is het gevolg van zware regenval en te weinig afwatering
mogelijkheden. Het extreme weer is het gevolg van het veranderde klimaat dat op zijn beurt weer het
gevolg is van de CO2 uitstoot en wie is daar schuld aan? Jawel hoor WIJ, ja WIJ.
Wij rijden op Harley’s en het ergste is we hebben ons nog verenigd ook.
Toch is er hoop voor Limburg. Harley heeft nu elektrische motoren, zijn we ook gelijk van die pokken
herrie af. En in het zuiden kunnen ze direct stoppen met het verhogen van de dijken.
Dat erop de Maasvlakte een kolencentrale vol gas moet geven om onze accu’s op te laden is slechts een
detail.
Onze naam is gered en Limburg kan weer op sandalen in plaats van kaplaarzen vlaaien gaan bakken.
Vliegen naar vakantie adres doen we ook niet meer.
Nee, we gaan met de trein dat er voor de aanleg van het spoor naar Italië complete bergen moeten
worden doorboort, speciale bruggen voor het spoor over rivieren en dat is allemaal CO2 neutraal
aangelegd? Ook het onderhoud zal wel milieu vriendelijk worden uitgevoerd, “aan me hoela”.
Voor vliegen hebben we alleen maar een stukje betonbaan nodig, over hypocriet gesproken!!

Rij en stekker voorzichtig

Harley Rinusson
Spreuk van de maand is:

ALS JE ELECTRISCH RIJD,
RIJ DAN NIET DOOR HOOGWATER.

WIST U DAT….
-

Chapterhome is geopend elke zaterdag voor leden maar ook voor niet leden.
De bar is dan geopend van 13.00 tot ca. 17.00 uur.
TIJDELIJK zijn de consumpties tussen 13.00-14.00 uur half geld !!

-

Je biertje betalen? Pinnen is mogelijk (25ct. extra kosten).
Maar wil je liever toch contant betalen dan graag met gepast geld.
Het barteam is je dankbaar.

-

De agenda punten van activiteiten voor de komende maanden zijn verleden maand aangepast.
Zie de agenda verderop in deze nieuwsbrief en ook op de chaptersite www.rotterdamchapter.nl

-

Vakantie in deze tijd is nog wel wat, ga je naar het buitenland of blijf in Nederland?
Wat je ook kies geniet van de mooie dagen maar doe het vooral voorzichtig!
We zien je graag weer gezond terug !!

-

En voor diegene die momenteel in de lappenmand zijn wensen wij heel veel beterschap !

-

In september krijgen de Road Captains weer een training om ons nog beter te begeleiden!!

-

Op de site www.rotterdamchapter.nl kun je jezelf aanmelden zodat je bij de “forums” ook kunt
reageren.
Ga naar “leden” en dan naar “account aanvragen”.
Via de mail krijg je dan instructies hoe verder. Vele leden hebben dit al gedaan.
Wat ook nog kan is als je een forum kiest, (bv. Samen Rijden) om je daarop te abonneren.
Dit doe je als je in de betreffende forum bent om gewoon op abonneren te klikken.
Voordeel is als er iemand iets te melden heeft je automatisch een mailtje krijgt.
Heb je nog vragen stel deze dan aan een van de webmasters webdesign@rotterdamchapter.nl

-

Vergeet je niet vóór 14 augustus op te geven voor de BBQ op zaterdag 28 augustus !!
Stuur een mail naar info@rotterdamchapter.nl (uitsluitend voor leden)

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

COLLECTIEVE MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER

2021

TERUGBLIK

Zaterdag 3 juli

Tapas & Sangria
De eerste activiteit van dit jaar, pfff… eindelijk
weliswaar nog rekening houden met de
anderhalve meter maar wat was het gezellig!!
Om alvast in de vakantie stemming te komen
had het activity team Jacqueline en Ingrid
samen met het barteam (Patricia, Monique en
Ria) gezorgd dat we deze middag ons even in
het warme Spanje waande.
Gelukkig was het de eerste uren ook nog droog met een aangenaam temperatuurtje was het goed op ons
terras en smaakte de frisse fruitige Sangria en een overvloed van smakelijke Tapas naar meer.
De Spaanse muziek klonk vanuit het Chapterhome waardoor je even weg droomde naar wat warmere
oorden…….

Dank je wel voor al dit lekkers en warme impressies, die nemen we mee als we op de camping
zitten in ons mooie regen landje !!
LOUISE

TERUGBLIK

Zondag 11 juli
8ste editie

Rotterdam Chapter

PUZZELRIT
Zoals de voorgaande jaren was de animo weer groot.
Roy en Paul hadden weer een vernuftige route dwars door Rotterdam
uitgezet.
Bij vertrek kregen we op de whatsapp een foto van een locatie ergens
in Rotterdam. Daar aangekomen een selfie mét het gebouw o.i.d. retour
sturen, daarna een vraag die je binnen 4 minuten moet beantwoorden
en je ontvangt de volgende locatie waar naar toe te rijden !!
Pfff…. Lijkt zo simpel, maar dit vergt wel heel veel kennis van Rotterdam ….
En zo kon om de 10 minuten, nadat de km.stand door Monique was genoteerd, een team vertrekken!

Met wat hulp van Google kwamen we wel een heel eind, bij de 4e foto, locatie Delftsche Poort, stond Paul
ons op te wachten met enkel versnaperingen.
Precies wat we nodig hadden. Het was niet alleen warm maar ook ontzettend druk.

In de tussentijd hadden Roy en Patricia, degene die ons de whatsapp berichten stuurden het ontzettend
druk om alles goed bij te houden.
Nadat iedereen weer bij het Chapterhome was teruggekomen kregen we van Roy de uitslagen van de
vragen te horen en uiteraard wie er in de prijzen was gevallen. Ron met zijn dochter Danique werden 3de,
Seph reed in zijn eentje werd 2de en de EERSTE prijs was voor Ed & Jacqueline. GEFELICITEERD !!
Allen kregen uit handen van Paul een passende prijs.
Ook dit jaar was er weer de snoeppot-prijs. Nieuwkomer René was de gelukkige.

Bedankt Roy, Paul, Monique en Patricia voor de geweldig leuke en leerzame middag !!

TERUGBLIK

Vrijdag 30 juli
een Chapteravond met actie:

The Rotterdam Chapter

Darts Cup
Op deze zomeravond, helaas liet de temperatuur het te wensen over, gingen
weer 8 spelers de strijd aan om een melding te krijgen op de wisselbeker.
De spelers deden hun best om in de prijzen te vallen.
Ook dit jaar waren er weer dames van de partij, Ria en Jacqueline deden
hun best maar helaas vielen zij buiten de prijzen.
Uiteindelijk was het Roy en Ed die het tegen elkaar moesten opnemen voor de 3e en 4e prijs, waarvan dit
gevecht door Ed werd gewonnen. De partij voor de 1e en 2e tussen Willem en Stach werd uiteindelijk na
een spannende strijd door Stach gewonnen.
De uitslag is:
1e prijs
Stach
2e prijs
Willem
3e prijs
Ed
Van harte gefeliciteerd !

Dank aan: Stach, Willem, Ed, Roy René, Ron, Ria en Jacqueline
voor jullie sportieve inzet!

AGENDA 2021
Alle corona beperkingen zijn opgeheven, met als enig overgebleven is het
handhaven van de 1,5 meter regel in en buiten het Chapterhome.
De ritten zullen weer volgens de agenda worden opgepakt, met uitsluitend deelname
na inschrijving !!
Houdt uw mail en/of facebook goed in de gaten i.v.m evt. wijzigingen!
Maand:

07 augustus
27 augustus
28 augustus

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

zaterdag volgt
Groene Hart Rit
vrijdag
X
Géén Chapteravond i.v.m. BBQ 28/8
zaterdag 18.00 uur 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

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

AGENDA

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

SPONSORS

Makelaar & Taxateur Jan-Hein Schilderman
Dorpsstraat 50, 2992 BE Barendrecht
06.51063674 jhschilderman@remax-mg.nl

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”

