SPONSORS

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

BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
November, de maand die altijd de opmaat is naar feestelijkheden.
November, de maand waarin de dagen korter worden, wij onze Harley winterklaar maken en de maand
met de "2e Handsmarkt" in ons Chapter Home.
Toch zien wij met enige aarzeling de komende maand tegemoet omdat zoals inmiddels bekend de Corona
cijfers stijgen en nieuwe beperkende maatregelen zijn aangekondigd. Wij hopen niet op een herhaling van
een jaar geleden. Mochten er veranderingen komen die onze vereniging aangaan dan zullen wij jullie via
e-mail met een Corona update verder informeren.
Wij hopen echter geen mail met nieuwe maatregelen te moeten zenden en dat alles blijft zoals het nu is!
Inmiddels kunnen wij aankondigen dat door de gemeente de toezegging is gedaan dat wij nogmaals een
jaar mogen verlengen en wij dus in ieder geval tot 31-12-2022 aan de Wendeldijk kunnen verblijven.
E.e.a. zal nog contractueel moeten worden bekrachtigd maar toch menen wij dit nieuws alvast met jullie te
moeten delen.
Tot op heden is de gemeente altijd de afspraken nagekomen en wij verwachten dan ook op korte termijn
de nodige papieren te ontvangen en definitief te kunnen afwikkelen. Dit nieuws geeft ons een jaar langer
de tijd verder te kijken naar de mogelijkheden waarvan wij er inmiddels een aantal hebben kunnen
inventariseren. Ideeën van onze leden zijn altijd welkom dus als je een idee, suggestie of anders hebt dan
vernemen wij dat graag.
Zoals in vorige bestuurlijke zaken al gemeld is conform het schema van einde bestuurlijke periode dit keer
de functie secretaris aan de beurt. Ik stel mij herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 4 jaar echter alle
leden kunnen zich melden voor deze hele leuke functie.
Aanmelden kan via mail secretary@rotterdamchapter.nl
Deze bestuurlijke zaken eindig ik met gemengde gevoelens omdat wederom het niet geheel duidelijk is
waar wij door Corona straks staan, de tijd zal het leren … …
Take Care & Stay Safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 63

Ik zal het kort houden, we worden oud, niet alleen ik maar jullie ook!!
Hoe ben ik hier op gekomen: omdat ik er 45 jaar over na heb kunnen denken en dat is nu precies de tijd
45 jaar dat Stach en Louise samen met Ingrid en mij samen motorrijden.
In 1976 kwamen wij Stach en Louise tegen bij de Motor Toer Club Schiedam,
Stach op zijn Honda 750 en ik op mijn Honda Goldwing.
MTC Schiedam was een club met verschillende motoren en verschillende
figuren, bijvoorbeeld Piet Vouwfiets hij zal wel anders heten maar iedereen
noemde hem zo.
We zaten toen met de club bij Jan de Jaris een café op de Hoogstraat en Piet Vouwfiets zou een wheelie
maken vanaf de Achterweg helaas belanden hij in de etalage van de naast gelegen herenmodezaak.
De club werd groter en wij pasten niet meer in Café de Jaris en zijn verhuisd naar een groter café Damen
op de Rotterdamsedijk later is dat Eetcafé Baumann geworden.
Al die tijd hebben Ingrid en ik samen met Stach en Louise gereden. Beide zijn we overgestapt naar Harley
en troffen elkaar weer bij het Rotterdam Chapter.
De tijden zijn veranderd, toen gingen we een weekend weg met een tentje nu
moeten het minstens een drie sterren hotel zijn. We spraken over wat doe jij voor
werk, nu hebben we het alleen nog maar over wanneer stop jij met werken.
In ons hoofd zijn we nog dezelfde rebelse biker echter het lichaam protesteert
tegen ons gedrag, niet erg hoor we hebben het gehad en we zijn nog niet klaar.
We hebben de Kouwe Klauwen rit gereden en heerlijk erwtensoep van André
gegeten.
Plannen voor volgend jaar zijn alweer gemaakt natuurlijk niet meer zo wild maar
toch!! Hoelang nog?
Laten we de halve eeuw eerst maar samen vol maken en dan zien we verder.
Wat vliegt de tijd seizoen voorbij, zaterdag Bierfest moest ik in lederhose, is dit
rebels of word ik dement, zeg het maar.
Ingrid, Stach, Louise en ik kennen elkaar nu 45 jaar, ze maken deel uit van mijn
leven en we zijn geworden wat we nog steeds zijn BIKERS.

Rij en word voorzichtig oud.

Harley Rinusson
Spreuk van de maand:

Ouwe vrienden worden niet oud ze worden trager.

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 !!

-

-

De Feestmaandmarkt is geannuleerd.
Hiervoor in de plaats zal er een 2e Hands Markt op zaterdag 20 november worden
gehouden voor motor gerelateerde artikelen. Heb jij nog iets in de schuur of zolder liggen aan
onderdelen of kleding die je zelf niet meer draagt??
Reserveer dan een tafel en neem contact op met onze activity Officer Jacqueline

activity@rotterdamchapter.nl
Op 20 nov. 2e Hands Markt komt Cora Fluit met nieuwe hebbe-dingetjes met hoge korting !!

OPROEP aan de LEDEN
Al een lange tijd organiseert het activiteiten team in en om het Chapterhome activiteiten.
Aangezien wij geen 12 maanden per jaar kunnen rijden is het leuk om elkaar te blijven zien tussen de
ritten door, dus ook in de wintermaanden.
Hiervoor is er een activiteiten team in het leven geroepen.
Tegenwoordig bestaat dit team uit Ingrid, Elise en Activity Officer Jacqueline.
Onze taak is om het zo gezellig mogelijk te maken wanneer er niet gereden wordt, ook tijdens het
Chapterweekend en rond de feestdagen.
Naarmate de jaren verstrijken valt het op dat er steeds minder leden het Chapterhome bezoeken tijdens
zo'n activiteit. Onze vraag aan jullie leden is welke activiteiten missen jullie of zouden jullie graag doen?
Rijden staat op de 1ste plaats, maar het is ook zo leuk om elkaar buiten de ritten ook te zien
In november gaan wij weer rond de tafel zitten en gaan wij activiteiten plannen voor 2022.
Graag horen wij van de leden wat je mist of leuk vind om naast het motorrijden in het Chapterhome te
doen.
Mail jouw idee naar Jacqueline, inbreng van de leden is belangrijk voor ons.
Laat ons het weten, wij hopen op een zeer gezellig 2022.
Stuur je idee vóór 14 November naar: activity@rotterdamchapter.nl
Groetjes Jacqueline, Ingrid en Elise

Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang .
“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

COLLECTIEVE MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER

2021

TERUGBLIK

Zaterdag 16 oktober

Kouwe
Klauwen Rit
Laatste rit van dit seizoen,
begon de dag fris en zwaar bewolkt
maar gelukkig werd er geen regen
voorspeld, reden we naar
McDonalds in Spijkenisse alwaar
we verzamelden.
Een aantal motoren met 16 leden vertrokken klokslag 12.00 uur
als een sliert achter Road Captain Arie aan.
De rit ging langs Geervliet/Heenvliet richting Zwartewaal, door Brielle
binnendoor naar de N57 over de Haringvlietdam richting Stellendam via
Dirksland naar Nieuwe Tonge waar we bij Faunapark Flakkee (grootste
dierenpark van Goeree Overflakkee) koffie met appeltaart nuttigden en
genoten van de stokstaartjes, ara’s en een loslopende poes die de
slagroom wel zag zitten….

De rit werd vervolgd over de Philipsdam met de vele windmolens en de Krammersluizen richting
Steenbergen, Dinteloord en nabij Willemstad had Arie nog een pauze ingelast, onder aan de dijk bij de St.
Antoniegorzen nabij Fort Sabina. Weer heerlijk om de benen te strekken en om de snoepdoos rond te
laten gaan.

Hier na klein stukje grote weg, nog een stukje Hoeksche Waard, van Numansdorp, dwars door Klaaswaal
naar de Heinenoordtunnel.
Vandaar langs het oude gedeelte van Barendrecht, Ridderkerk via Rijsoord naar ons Chapterhome….
Arie had bij vertrek al gewaarschuwd dat de bieten weer waren
gerooid en dat we daar last van zouden kunnen krijgen. Gelukkig
was het droog en kregen we te maken met opgedroogde modder
met bonken, wat toch wel uit kijken was.
Ook reden we regelmatig achter een vol beladen tractor aan.
Van de opspattende modder had Arie het meeste last van!

In het Chapterhome aangekomen waren Patricia, Jacqueline en
Elise al klaar om ons van de overheerlijke erwtensoep, door
André gemaakt, te voorzien. Dat werd smullen…..

Dank aan de Road captains Arie en René en de sluitrijders Sjaak en Leo voor het veilig begeleiden van
een mooie rit. Super gedaan !!
En dank aan André voor de overheerlijke snert !!

TERUGBLIK

Zaterdag 23 oktober

BierFest
Voor deze avond was het Chapterhome omgetoverd in een Deutsche
Kneipe of je waande je in een Tiroler Gasthaus….
De dames in een Dirndl en de heren in een Lederhosen maakte het plaatje
compleet.

Gezellig, binnen hadden de dames een thee, sorry bierkransje en de heren lieten buiten het
heerlijke Weißbier goed smaken. De vuurton gaf natuurlijk weer warmte en gezelligheid…
De avond begon om 6 uur ’s avonds, daarom werden er diverse soorten harde broodjes met bratwurst
geserveerd. Daarnaast ook de zoute pretzel, waar je even aan moet wennen, smaakte toch wel goed.
Na een aantal rondjes van de halve liter Weißbier werd het steeds gezelliger en gingen de beentjes van de
vloer !

Dank aan het dames van de bar !!

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:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

20 november
26 november

zaterdag
vrijdag

13.00 uur
19.00 uur

2e Hands 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

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

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

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

“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 en Elise

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.

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

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”

