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Voorwoord… 

Als ik vanmorgen op m’n gemak de krant uit de 

brievenbus haal, ben ik benieuwd wat er vandaag weer 

als positief of negatief nieuws met vet gedrukte letters 

te vermelden staat. Zoals incidenten in ons klein 

kikkerlandje, wordt het niet eens tijd om elkaar wat 

meer te respecteren, en te waarderen, en gelijk alert 

blijven om al dit leed te voorkomen. 

Natuurlijk is er niet alleen rotzooi, de zon schijnt ook 

gelukkig nog, voor heel veel geluk, blijdschap, en 

kleine dingen zijn soms zonder dat je het door hebt 

groter dan je hebt mogen dromen. 

Ik laat me niet gek maken door diegene die ons geluk 

wil verpesten, maar sta er niet te lang bij stil. 

De tijd gaat sneller dan je lief is, we gaan de zomer 

tegemoet, voor sommige de vraag, waar gaan we heen 

met de vakantie, half Nederland zit achter de pc, om 

iets op te zoeken. Waarheen, hoelang, en niet zo duur 

a.u.b., onder het motto; geen cent te veel hoor; Het 

liefst met het vliegtuig goed voor het milieu, maar van 

de andere kant rij ik zelf ook geen meter minder met 

de motor, dus gewoon genieten van alle kleine dingen. 

 

        Els 
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Zaterdag 13 april. 

 

Aanvang 20.00 uur.  

Bardienst: Karin en Els.  

‘de kleurvogel’, Tolweg 1. 

  

       

   

Clubavond 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

30 april. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand april zijn jarig: 

Voor zover wij weten geen leden, maar toch… 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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Is je verjaardag bij ons niet bekend, mail die dan 

naar de redactie. 

BMCdoet. 

Zaterdag 16 maart was het zover. NLDOET.              

In navolging van Willem en Bea gisteren, die 

respectievelijk houtsnippers verrijden in Soest en 

trompet poetsen in Huizen als klus hadden, gingen wij 

(Els, Karin, Ruben, Carina, Onno) deze dag nuttig 

besteden door de tuinmeubelen van een woongroep 

van de Amerpoort in Soest op te knappen.                

Er zou voor verf e.d. gezorgd worden, de lunch 

(belangrijk!!) zou verzorgd worden en of we extra 

schuurapparaten mee wilden nemen.                         

Dat was eigenlijk het enige wat we wisten.               

Vrij summiere info wat mij betreft, en daarom had ik 

maar een kratje met diverse misschien handige spullen 

meegenomen. Bij de locatie aangekomen bleken er 

nog meer mensen voor andere klussen te zijn.        

Een gemeenteraadslid van Soest om plantjes te 

potten, en nog 2 mannen om de heggen te snoeien en 

diverse werkzaamheden. 
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De tuinmeubelen bleken van het type groot, lomp en 

bewoner-proof te zijn. Vrij ruw en wat aangetast door 

het weer.  

Gelukkig wel binnen in een schuur gezet, want een 

hoop dingen zijn nat prettiger om mee te werken, 

maar dat geldt niet voor tuinmeubelen verven.                                                                  

Ik was niet de enige BMC-er die extra dingen 

meegenomen had, en dus gingen we eerst 2 zeiltjes 

spannen tussen de schuur en de schommel zodat er 

enigszins droog geschuurd kon worden.                  

Helaas waren de schroeven om de loszittende 

armleuningen van een stoel te fixeren te kort 

aangeschaft, maar Carina wist ze met de bestaande 

verroeste schroeven toch dusdanig vast te zetten dat 

ze weer bewoner-proof waren. 
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Het schuren ging vlot met 3 machines, en dat er af en 

toe wat vocht van de zeilen druppelde precies in de 

nek, daar deed niemand moeilijk over.                  

Misschien wel handig om volgend jaar zo’n dag wat 

later in het jaar te organiseren, qua weersverwachting.                          

Zo

dra een tafel klaar was ging die de schuur in om te 

beitsen.                                    
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Er waren 6 blikken grijze beits aanwezig en die gingen 

bijna allemaal leeg. Drie grote tafels, twee banken 

zonder rugleuning, een bank met rugleuning, en een 

grote stoel. Na de lunch (heerlijke pompoensoep, 

groentesoep en broodjes, door de trotse bewoners zelf 

klaar gemaakt) ging de schuurafdeling (de BMC 

dames) de beitsafdeling (BMC heren) assisteren en 

zodoende waren we voor drieën al klaar!! 

Unaniem waren we van mening dat dit voor herhaling 

vatbaar is. Een mooi initiatief, dankbare gezichten en 

voor ons een kleine moeite.                                       

Dus…. volgend jaar weer!!! 

Voor mij persoonlijk ging de NLDoet dag nog ff door, 

want toen Akke en ik s’avonds richting Baarn gingen 

voor de clubavond stonden er bij de benzinepomp in 

Zwolle 2 jongedames met een autokrik in de hand op 

hun mobiel te loeren. Ze wilden de krik bij de trekhaak 
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onder de auto zetten. Dat leek me geen goed idee, en 

heb ze dus maar ff geholpen om de lekke achterband 

te wisselen.  

2 goede daden in op 1 dag. Het is voorlopig wel weer ff 

genoeg geweest….;)                                                   

Grtjs, Onno.  

                             Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2019 vermeld. 

Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.  

Het zou fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven 

zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook 

aan het eind van de avond de boel dan weer opruimt, 

en de toiletten even nakijkt.                                              

Els doet de boodschappen en opent                             

en sluit de Kleurvogel.                                             

Bel Els, en geef je op.                                             

Graag 20.00 uur aanwezig zijn.    
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  LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een 

bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor 

vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou 

plaats dan bardienst heeft. 

11 mei, Ruben en Onno.                                                                                                          

29 juni BBQ, ……..??.....                                                                                                       

21 september, ……..??.....                                                                                                 

26 oktober, …….??.....                                                                                         

23 november, …….??.....                                                                                             

14 december, …….??.....                                  
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     De toercommissie          

nodigt allen uit om de clubritten voor de           

toercompetitie 2019 mee te rijden. 

07 april      VOORJAARSRIT    MC Alkemade 
 

Vertrektijd        : 08.30 uur vanaf de Brink in Baarn 
 

Start: Clubhuis, Weteringlaan 22, Oudewetering. 
Inschrijfgeld     : € 5,--.  

Lengte             : 200 km.  
Inschrijven       : Van 9.00 tot 11.00 uur. 

Extra Info         : 5 punten, gratis koffie, bos tulpen     
voor elke 5e inschrijving.                                                                                               

Meer info         : www.mcalkemade.nl   
GPS                : Ja, GPS, GPX en ITN. 

 

27 april           40e Oranjerit   Baarnse MC 
 

Vertrektijd    : vanaf 08.00 uur. 
 

http://www.mcalkemade.nl/
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Start            : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn. 

Inschrijfgeld  : gratis voor leden, niet-leden € 5,--. 
Lengte          : ca 220 km. 

Inschrijven    : van 08.00 tot 12.00 uur. 
Extra Info      : Route op Garmin en papier. 

29 juni           BBQ-rit   BMC 
 

Aanvang   : 10.00  Kleurvogel, vertrek rit 11.00 uur.  

 
Start            : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn 

Inschrijfgeld  : gratis voor leden   niet leden € 5 
Lengte          : ca 100 km 

Inschrijven    : van 10.00 tot 11.00 
Extra Info      : GPS 

 
 

06 juli           AVONDRIT  MAC Veenendaal   
 

Vertrektijd  :17.30 vanaf de Brink in Baarn     
 

Start          : Bikers Best, De Hooge Hoek 22, 3927 GG  
Renswoude                                                        

Inschrijfgeld      : € 3,00(z.h.)                                                          

Lengte         : 120 km                                                         
Inschrijven   : van 18:00 tot 19:30                                                 

Extra Info     : www.mac-veenendaal.nl Koffie gratis 
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GRATIS SPONSOREN VIA SPONSORKLIKS 

 
In deze tijden van teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven is 
de vraag gerezen hoe wij voor de club eenvoudig inkomsten kunnen 
genereren.   
 
Daarom is sinds kort onze club aangemeld bij SPONSORKLIKS, een 
site waar door online aankopen de clubrekening van de BMC 
aangevuld kan worden. 
 
Hoe werkt deze gratis sponsoring ? 
Doe online aankopen te doen bij een op deze site genoemd bedrijf 
via onderstaande link of via de Sponsorkliks-site. Elke aankoop is 
goed voor een klein vast bedrag of percentage wat een bepaalde tijd 
wordt verzameld en daarna naar de clubrekening overgeschreven.  
Bij sommige bedrijven geldt dit alleen op bepaalde artikelen of 
bepaalde diensten. (bijv. bij Euromaster alleen bij een apk).  
 
Via onderstaande link kom je in de startpagina waar onze clubnaam 
bovenaan staat vermeld.   
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all 
Je kunt zoeken op artikelnaam of door op de regel daaronder de 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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gewenste winkel in te typen. Bij info staat vermeld welk percentage 
van toepassing is en of er voorwaarden gelden.   
 
Let er altijd op dat onze naam bovenaan staat. Zo niet; typ onze 
naam dan in.  
Wij krijgen alleen sponsorpercentages als via bovenstaande link via 
de site van de gewenste winkel wordt gekocht.                              
 
Een greep uit de webshops:   
Bol.com, Hema, Blokker, C&A, Aktiesport, Cool Blue, Wehkamp, 
Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert, Jysk, Bart Smit, Otto, 
Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Intertoys, Douglas,        
Leen Bakker, Schuurman Schoenen, Medipet, Bristol, Conrad, Albelli, 
Decathlon, Miss Etam, Shoeby, Euromaster, Groupon, Halfords, 
Mega Gadgets, Van Haren, Bongo, Xenos, Brunotti Sport, Jamin, 
Koffie Discounter, Inktshop, Philips, The Body Shop, Topbloemen.nl, 
ALiExpress, New York Pizza, plus nog een ontelbaar aantal bekende 
en minder bekende webshops.  
 
Draag je eigen club een warm hart toe en maak gebruik van 
Sponsorkliks.  
 
Ben je zelf geen internetshopper dan is er vast wel iemand in familie 
of vriendenkring die dit wel regelmatig doet. Vraag of zij ons gratis 
willen sponsoren door gebruik te maken van bovenstaande link.   
 
Dank en groet, namens het bestuur,  
 
Karin. 
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Na wat wikken en wegen is het er dan toch van 

gekomen.                                                               

Na bijna 19 jaar trouwe dienst heb ik met een klein 

beetje pijn in mijn hart dan toch de Pan 1100 in 

geruild voor een Pan 1300. 
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Grtjs, Ruben. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Beste motorvrienden,   

Graag zou ik van ieder clublid, of je nu wel of geen rit 
rijdt of alleen op clubavond komt, een noodnummer 

ontvangen. Uiteraard hoop ik dat daar nooit gebruik 
gemaakt van hoeft te worden.  

Graag informatie mailen naar 

baarnsemotorclub@kpnmail.nl  

Karin. 

HMUHVR 

YESSSSS!!! Na flink regen afgelopen week, en ook 

vandaag (25-3) weer, was het gisteren 24 maart de 

mailto:baarnsemotorclub@kpnmail.nl
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hele dag droog en kon de planning om de ‘Haal M Uit 

Het Vet Rit’ te rijden doorgaan.                        

Zaterdag had Ruubjen me aan eppie gestuurd, en 

zodoende waren we beiden deze ochtend in Nijverdal. 

Er was echter iets ‘anders’ dan de voorgaande 19 jaar. 

Het rode gevaarte was namelijk wat van kleur en vorm 

veranderd.  

Ergens in januari had Ruben me een Pan1300 laten 

zien die bij Koeman motoren te koop stond.              

Daar was hij helemaal hoteldebotel van, maar van 

Carina ‘mocht’ ‘ie m nog niet kopen…….                                      

Ergens eind februari keek ik nog eens op de site van 

Koeman, en kon ik die Pan 1300 niet meer vinden.  

Dus Ruben geappt ‘heb je m gekocht of ben je te 

laat???’  Volgens Ruben was ‘ie dus te laat (kak!) maar 

ging hij wel verder kijken, en ook naar de motorbeurs. 

Op de afgelopen clubavond hadden we het er nog over 

hoe jammer t was en dat ‘ie nog niks anders gevonden 

had………………………. Stelletje leugenaars!!                                      

Het bleek dat de Pan1300 toch aangeschaft was en 

daar kwam hij vandaag dus mee aanrijden.  

Prachtige motor, hele mooie kleur, met een bijzondere 

buddyseat, handvatverwarming en extra remlichten in 

de topkoffer. Volgens Ruben z’n laatste motor……….  
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Aldus gingen we samen op pad. Het was nog frisjes in 

de ochtend maar later kwam het zonnetje erbij en 

werd het aangenamer. Een mooie rit langs water, over 

dijken, door bos, langs weidse uitzichten…… Kortom, 

de moeite waard. 
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In Twello bezochten we restaurant Taverne.              

Er zat een familie die oma’s 90e verjaardag vierden en 

daarom was de keuken voor ons tot half 1 gesloten…. 

De Gigantica uitsmijter was echter prima, en ‘gevuld’ 

konden we weer verder.                                        

Het was prima toeren achter het nieuwe rode 

gevaarte, en omdat Ruben me erop gewezen had zag 

ik nu ook de remlichten in de topkoffer. (Je moet toch 

ook wat te zeiken hebben, nietwaar…) We waren niet 

de snelste, maar wel de vloeiendste rijders deze dag.  

Terug in Nijverdal nog ff een bakkie leut, en de 

aardappels afgieten. Daar bleken ze aan recycling te 

doen, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom 

Grolsch bier niet te zuipen 

is.

Ruben ging over de Holterberg naar huis, en ik via de 

N35.                                                                      

Na tanken bleek ik vandaag 1 op 18,76 gereden te 
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hebben….nice.                                                      

Echter, op de rondweg van Zwolle werd dat verbruik 

helaas teniet gedaan omdat er bij het verkeerslicht een 

Tesla naast me kwam staan, en de 3 jochies die bij 

papa in de auto zaten waren opgewonden op mij aan 

het wijzen. Dat werd dus een wedstrijdje optrekken.                

De uitslag laat ik in het midden, maar ik heb nu wel 

een mooi tegeltje in het toilet hangen.                   

Eind van de middag sta je dan voldaan onder de zeer 

warme douche, en na het eten vallen de oogjes vanzelf 

dicht. Wel een gedeelte van de 2e helft van Nederland-

Duitsland meegekregen, en hopelijk staat voetballend 

Nederland nu weer met beide benen op de grond, want 

de superlatieven waren van de week niet van de lucht.  

Tot de clubrit van 7 april!! Grtjs, Onno.  
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Ruben, gefeliciteerd met het nieuwe rode gevaarte!!! 

Koffie     Ritje     Smullen 

Om nu al aan onze traditionele bbq te denken is 

misschien iets te vroeg, maar als jullie de datum van 

29 juni alvast in je agenda wil zetten, en je nu al wil 

opgeven is dat natuurlijk prima. 

Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur drinken we 

gezellig eerst even koffie met wat lekkers erbij, als we 

uit gepraat zijn vertrekken we om 11.00 uur voor een 

mooie toertocht onder begeleiding van Ruben en Karin. 

De rit is circa 100 km lang, ook nemen we even tijd 

voor de lunch, deze is wel voor eigen rekening. 

Bij terug komst gaat de Kleurvogel niet open. 

Om 18.00 uur stoken we de kooltjes op tot ze rood 

gloeiend zijn, en gaan we genieten van een heerlijk 

avondje.                                                          

Natuurlijk niet te vergeten: een heerlijk koel tap 

biertje, radlertje, wijntje, of een glas fris.               

Een knapperig stokbroodje, salade, saus, vlees en als 

afsluiter ijs. 

Voor leden is dit € 15,- pp en voor                           

niet leden € 18,- pp. 

Opgeven kan t/m zondag 23 juni bij Karin of Els. 

Let op: opgeven is direct betalen, op de avond zelf is 

er geen kas aanwezig. 
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Els 

Paaltjes en ongeduld 

Als ik ’s morgens de wijk uitrij is het soms net 

Russische roulette om onhandig en ongeduldig 

manoeuvrerende papa’s, mama’s, opa’s of oma’s te 

ontwijken die kroost of klein kroost naar school hebben 

gebracht.                                                               

Met een verse motorbroek aan het lijf (het oude vod 

waar de vellen bij hingen was al jaren niet meer 

waterdicht en slijtvast) bedacht ik half maart toen ik 

weer eens door een kluwen wildwestblik moest rijden: 

‘fijn dat ik valbeugels heb en beschermende kleding’. 

Na de school volgen twee parkeerplaatsen waar een 

in- en een uitgang is die door veel mensen in volledig 

willekeurige volgorde wordt gebruikt naar gelang de 

pet staat of de bril niet beslagen is.  

Op zo’n moment denk ik: ‘fijn dat ik valbeugels heb en 

beschermende kleding’. 

Onderweg kwam ik nog een zootje scholieren tegen 

waarvan de helft niet kan fietsen en de andere helft op 

een neptransportfiets rijdt en ook geen fietsdiploma 

heeft.                                                              

Automobilisten die maar een partij aan zitten te 

klooien en busjes die zijwegen uitrijden en met een te 

wijde zwaai teveel mijn kant op komen.  

Dank denk ik:  ‘fijn dat ik valbeugels heb en 

beschermende kleding’. 
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Bijna op de plek van bestemming haal ik op een smal 

weggetje een fietser in die op dat moment abrupt naar 

links moet uitwijken omdat iemand met auto een uitrit 

uitkomt zonder te kijken. Weer denk ik: ‘toch fijn dat 

ik valbeugels heb en beschermende kleding’. 

Bij mijn werk aangekomen heeft een grote taxibus op 

de parkeerplaats wel erg veel ruimte nodig om in te 

steken en ben ik iets te ongeduldig om even te 

wachten (kan nog wel hoor), want de draai die ik 

daarna moet maken om tussen een paar paaltjes door 

te rijden werd wel erg krap. Gevolg: ik blijf met mijn 

valbeugel achter een paaltje hangen en stort ter 

tegels. Als ik ben opgekrabbeld en de blauwe plekken 

op mijn been en toch al gare knie voel opkomen denk 

ik: toch niet altijd handig die valbeugels maar wel die 

beschermende kleding. 

Uiteindelijk hebben zij wel hun dienst bewezen en heb 

ik alleen krasjes op de rechterspiegel kunnen 

ontdekken. Na een paar dagen spierpijn nog een paar 

weken last gehad van een veelkleurig, beurs 

onderbeen en een onwillige knie.   

Je hebt soms van die dagen dat het achteraf gezien 

beter was geweest in je bed te blijven liggen en je nog 

een keertje om te draaien. Ik was deze onfortuinlijke 

dag namelijk al gestart met een ondergelopen 

keukenvloer door het niet aansluiten van de slang van 

mijn wasmachine die ik een paar dagen eerder had 
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verplaatst. Toen hadden alle bellen al moeten gaan 

rinkelen. 

De moraal van dit verhaal: lijkt het niet jou dag te 

worden, blijf dan lekker thuis.  

Karin  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

NL  Doet    BMC   Doet 

Het Oranje fonds organiseert elk jaar de NLDoet dag, 

dit is de grootste vrijwilligers actie in Nederland, vorig 

jaar is dit onderwerp al een keer ter sprake geweest, 

maar er verder niets mee gedaan. 

Maar dit jaar kreeg Karin een mail over deze dag, en 

dacht dit is wel wat voor ons om de BMC op de kaart 

te zetten, en ja hoor Karin, Carina, Ruben ,Onno en 

ondergetekende zien dit wel zitten. 

De keuze is met bewoners gaan wandelen, fietsen, 

pannenkoeken bakken of tuin meubelen schilderen, wij 

kiezen voor het laatste.                                           

De locatie is de Amerpoort in Soest, we maken kennis 

met de bewoners en hun begeleiding, en genieten van 

een bakkie koffie, een dame van de gemeente Soest 

komt ook helpen, en vraagt aan Karin, van welke club 

zijn jullie, nou gelukkig hebben we een cursus liplezen 

gevolgd, want anders was het niet te volgen, sorry 

Karin. 
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Tijd om de mouwen op te stropen, wij hebben het 

geluk dat het regent, maar met 2 zeiltjes boven ons is 

het te doen. 

De dames nemen de schuurmachines ter hand, en 

laten ze intens hun werk doen om de oude verf te 

verwijderen, helaas waren de meubels kilo’s zwaarder 

door al dat vocht. Maar de 3 musketiers hebben er 

geen last van. De machines dansen over de tafels, kan 

ook niet anders met dit trio.                                       

De heren staan ontspannen in de schuur, om de 

meubelen met een kwast en elegantie, een kleurtje te 

geven, maar het innige van de mens wil ook wat, en 

de bewoners hebben voor een heerlijk lunch gezorgd, 

soep, belegde broodjes, slaatje heerlijk. 

Na de pauze, nemen ook de lady’s een kwast in de 

hand, om de laatste loodjes gesamenlijk te voltooien. 

Eerder dan gepland is de klus geklaard, nemen we 

afscheid van de Amerpoort, het was de moeite waard. 

Vanavond weer naar clubavond, het was druk, gezellig, 

daar doen we het voor, het was een dag om niet te 

vergeten. 

 

   Els 
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    CLUBWEEKEND 

Het clubweekend gaat dit jaar plaatsvinden  

van 6 t/m 9 september.  

Wij hebben een paar locaties op het oog,  

maar welke het gaat worden hangt uiteraard  

af van de aanmeldingen.  

Geef je op bij Ruben of Karin.   

Inschrijven kan tot 1 mei. 
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Truckers run    Amerpoort 

Met dubbele gevoelens stap ik op het zwarte gevaarte 

om tegen een straf windje in te fietsen naar de 

Amerpoort waar vandaag de 30e truckers run wordt 

gehouden. Al veel bewoners met begeleiders en/of 

familie staan al ongeduldig te wachten tot het hels 

lawaai van toeters, bellen en sirene’s los gaat barsten. 

Stipt op tijd worden de vele honderden pk’s van 82 

vrachtwagens gestart, de stoet zet zich in beweging en 

onder begeleiding van 6 politie motoren gaan zij een 

rit door het Gooi maken, en waar de lunch zoals 

gebruikelijk bij het kartcentrum in Huizen is.          

Arie, Jan en Paul heb ik niet waargenomen, maar als ik 

weer naar huis fiets, zie ik de giga combinatie van Paul 

voorbij rijden.  

Thuis even de lunch naar binnen gewerkt, en op tijd 

weer naar Baarn, want men wil echt niets missen om 

deze fantastische stoet, weer een warm onthaal te 

geven.                                                                  

Als de stoet met als zijn toeters en bellen het terrein 

op rijdt, en de bewoners met een uitbundige lach ons 

toezwaaien, dringt het pas tot mij door, dat al deze 

rijders, vrijwilligers, en bedrijven deze dag hun 

combinatie’s en brandstof beschikbaar stellen om deze 

dag waar te kunnen maken.  

Normaal gesproken ga ik direct naar huis, maar door 

de uitnodiging van Jan om mee te gaan naar het 
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Cultureel Centrum voor het feest. Het was geweldig, 

een trio van 3 mannen in glitterpak galmde Hollandse 

liedjes de zaal in, een praatje met een paar rijders die 

ook al jaren mee rijden, de hapjes en sapjes werden 

gretig afgenomen. 

De organisatie van Kiwanis Club Laren, bedankte de 

Amerpoort voor hun gastvrijheid, en als tegen 

prestatie hebben de bewoners een vrachtwagen 

gemaakt, knap gedaan.                                            

En als klap op de vuurpijl, werd Paul de Vries 

gehuldigd voor 30 x meerijden, Paul gefeliciteerd, en 

dank voor je inzet. 

Jan en Arie genieten nog na van deze drukke, mooie 

dag, we babbelen even, en langzamerhand gaat ieder 

weer naar huis. 

Maar nu pas besef ik dat dit de laatste keer is, van 

hogerhand mag er geen politie meer deelnemen aan 

deze evenementen, het is toch van de zotten dat 

bewoners met een beperking die er het hele jaar naar 

toe leven hier niet meer van kunnen genieten. 

Maar en paar dagen later lees ik in de krant de de 

gemeenteraad van Laren, Blaricum en Eemnes, zich 

gaan inzetten om met omringende gemeente in beraad 

te gaan , dit moet doorgaan, dus misschien kan ik 

zeggen tot volgend jaar bij de truckers run bij de 

Amerpoort.                                                               

                                     Els 
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Beste allemaal, 

 

Gaarne nodigen wij jullie uit voor onze 45-ste Rijnroute op                        

zondag 14 april.  

De start is als vanouds bij 'hotel Nol in 't Bosch, Hartenseweg 60,               

6704PA Wageningen. 

Inschrijven kan van 8:30 tot 11:00u, inschrijfgeld is 5,00 euro                       

inclusief kopje koffie of thee. 

Route is alleen beschikbaar voor GPS, voor diverse merken navigatie.       

Wil je er zeker van zijn dat het past dan kun je hem vooraf aanvragen bij 

info@rijnridders.nl. 

 

Waar gaat het reis naar toe?  

We beginnen langs de Rijn en gaan dan langs de Utrechtse heuvelrug 

omhoog om via de wat oostelijker gelegen veluwe weer terug te keren 

naar Wageningen. 

 

handig: info@rijnridders.nl  voor navraag.  

 

Meer info op onze website.   

 

Ik hoop jullie ontmoeten in Wageningen. 

Van harte welkom en de koffie staat klaar!  

 

 

 

mailto:info@rijnridders.nl?subject=Opgave%20picknick%20Rijnroute%202017&body=Beste%20Michiel%2C%0A%0A
https://rijnridders.us10.list-manage.com/track/click?u=5b9c5a34f182cf20f84ab0249&id=133eb3331a&e=4a6eac5485
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