Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Met het gevoel het hele voorjaar te hebben
overgeslagen, komt de zomer in zicht.
De semi-lockdown is in afbouwende fase en hopelijk
blijft een tweede golf met ellende uit.
Het is jammer dat veel evenementen niet konden
doorgaan, dus dit jaar geen verhalen over onze
Oranjerit, Elfstedentocht, de Motary en de geplande
clubritten. Ook de BBQ leek ons nu geen goed idee.
De enigen (voor zover ik weet) die wel wat kilometers
hebben gemaakt en hierover zouden kunnen verhalen,
zijn Onno en Ruben.
Ik heb zelf best vaak op het punt gestaan een toertje
te maken. Je eigen brood en drinken meenemen is
natuurlijk geen enkel probleem, maar om praktische
redenen heb ik hier toch vanaf gezien.
Het meest moeite heb ik met het feit dat je bij alles
wat je doet moet nadenken. Spontaniteit en het gowith-the-flow-gevoel is daardoor ver te zoeken en
vrijwel onmogelijk.
Hoewel wij naar verwachting nog lang aan de
1,5 meter samenleving zullen vastzitten, is de wereld
zich vanaf 15 juni beetje bij beetje aan het openen en
begint het één en ander op kleine schaal weer mogelijk
te worden.
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Wij gaan ervan uit dat wij in september onze
activiteiten weer kunnen oppakken met de
Mijnhoutoer en onze clubavond.
De meesten van ons hebben elkaar dan een maand of
7/8 niet gezien en gesproken, dus wordt het weer tijd
voor een goedbezochte clubavond.
Voor nu wens ik jullie allen, mocht er nog iemand op
vakantie gaan, een fijne zomer toe.

Karin.
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Helaas, gèèn

BBQ-rit en -avond.
in juni.
Dit ivm de Corona crisis.
We hopen op jullie begrip.


Dan maar een biertje/wijntje thuis…
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

8 september.
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In de maanden juni, juli en augustus zijn jarig:
Piet Wortel, Wim Groenestein, Andre van Dijk,
Paul de Vries, Hetty van Vliet, Fred Jansen
en Jaap Terlaag.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Koningsdag 2020.(I)
De 41e Oranjerit vandaag. Ruim op tijd arriveer ik bij
de ‘Kleurvogel’, waar de koffie al staat te pruttelen.
De ‘crew’ vandaag is Ruben: ICT, ik: assistent ICT en
de kas. Karin heeft de laptop neergezet met foto’s van
de Oranjerit door de jaren heen, en met Els samen
doen ze de catering.
Voor achten arriveren er al wat rijders die benieuwd
zijn welke kant we op gaan. De route gaat dit jaar om
Amersfoort heen, en dan over de Utrechtse Heuvelrug
naar het zuiden. Over de Nederrijn naar de Waal, en
door de Krimpenerwaard weer terug langs Utrecht naar
Baarn. Als de eerste 15 a 20 rijders weg zijn (0830
uur) blijft het nog even rustig, maar vanaf 0900 uur
loopt het storm. Tientallen rijders arriveren er, Mc
Mozamo met 24 man, allerlei vriendengroepen (dankzij
de Facebook-oproep) en zelfs rijders uit België….. het
gaat maar door. Gelukkig hebben we 2 laptops om te
laden want het loopt storm.
De 150 inschrijfformulieren die klaar lagen zijn er zo
door, maar gelukkig hebben we in de kast nog zo’n
portie liggen. Het koffie-apparaat draait overuren en
de broodjes vliegen weg. Tegen 11.30 uur wordt het
wat minder en kunnen we even op adem komen… 287
inschrijvingen!! Wat een TOP jaar!!
Als s’middags de rijders terug komen stromen de
complimenten binnen. Zonder uitzondering vind
iedereen het een prachtige rit. En ze komen volgend
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jaar zeker weer!!! We doen gezamenlijk een
vreugdedansje om het succes van de Oranjerit dit jaar,
maar ik struikel over een stoel en val languit………….
Langzaamaan realiseer ik me dat ik niet in de
‘Kleurvogel’ lig, maar in Zwolle, naast m’n bed.
GODFRIED VAN BOUILLON… dàt is jammer.
Er is helemaal geen Oranjerit vandaag. En dat met het
mooiste weer van de laatste jaaaaaren.
Vandaag dus niet naar de Kleurvogel, geen bakkie en
ff ouwehoeren, geen inschrijftafel, geen rit-inkomsten
of keukenomzet….
Wat dan te doen, zo’n dag???
Het trapgat was al gewit, het zolderraam gekitgeplamuurd en geschilderd, al het onkruid was al uit
de tuin (alhoewel het alweer omhoog schiet als je je
omgedraaid hebt) en de schuur opgeruimd.
Maar…waarschijnlijk was de Oranjerit voor dit jaar al
wel in kannen en kruiken toen de Corona-maatregelen
van kracht werden, dus na een mailtje naar Ruben
gisteren, mocht ik de Oranjerit 2020 gebruiken om
toch te gaan rijden vandaag.
Ik moet hier natuurlijk niet uitgebreid de rit gaan
beschrijven, want die blijft op de plank liggen voor
volgend jaar, dus ik zal proberen tussen de
plaatsnamen door te schrijven.
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Ik heb de route opgepakt in s’Graveland. Vanaf daar
gaat het westwaarts door een prachtig waterrijk gebied
en langs vele vaarten en riviertjes over kronkelende
wegen.
Aangezien er natuurlijk geen horeca open is had ik
naast de gebruikelijke thermosfles ook maar wat te
kanen voor onderweg meegenomen.
Maar….. wààr nuttig je dat als ALLE bankjes die je
tegenkomt bezet zijn door e-bike fanaten, wielrenners,
wandelaars, motor-collega’s, en ander vertierend volk?
Het werd uiteindelijk een plekje op een ventweg langs
de A5, met aan de overkant van de snelweg uitzicht op
Schiphol. Heerlijk rustig in deze barre tijden, want er
vliegt geen hond, om het zo maar uit te drukken.
De vogels van onze ‘nationale trots’ stonden zij-aan-zij
geparkeerd.
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Ander voordeel van deze aparte koningsdag was dat er
geen enkele optocht of oranjemarkt was die roet in het
eten van de rit gooide…..
Het enige wat de boel ophield waren twee ‘verboden in
te rijden’ borden, en een verkeersregelaar.
Alles mocht door, behalve motorrijders…..?!?
Waarschijnlijk een heel mooi toerweggetje waar alle
wielrenners, e-bikes en personenauto’s elkaar wel
dwars mogen zitten, maar de solo-motorrijder wordt
geweerd.
Pure discriminatie!!! Ik begrijp eindelijk hoe
‘anti-zwarte piet’-betogers zich voelen…….
De rit boog weer naar het oosten toe, en rechte
polderwegen wisselden zich af met kronkelende dijkjes
en wegen langs water. Ik heb de rit niet helemaal
afgemaakt, want ik zou deze koningsdag bij moeders
eten (op gepaste afstand uiteraard, ieder aan het
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uiteinde van de tafel) en zodoende was ik s’avonds pas
weer in Bluefingercity.
Na een appie aan Ruben over de ‘verboden in te
rijden’-wegen bleek dat de rit nog niet daadwerkelijk
was nagereden. Corona had dat dwars gezeten.
Ik kon me al niet voorstellen dat ‘onze’ toercommissie
zulke straten gewoon zou inrijden.
Samengevat: Toch een hele mooie dag,
fijne rit en lekker gegeten.
Grtjs, Onno.
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Dank
Via deze weg wil ik iedereen bedanken, voor de lieve
kaartjes, bloemen en berichtjes die ik heb mogen
ontvangen na het overlijden van John.
Dank, het geeft me steun om het verdriet een plekje te
geven.
Els

11

Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2020 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.
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.
19
17
14
12

september………….Karin en Els.
oktober………………………………...?
november……………………….…….?
december….……………………….…?
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De toercommissie
nodigt allen uit om de hieronder vermelde clubritten
mee te rijden. Van deze ritten tellen de kilometers van de
georganiseerde toertocht dubbel voor de toercompetitie.

Woensdag 15 juli VMTC Zomeravondrit.

Vervalt als clubrit!!!

Zondag 06 september 13e Mijnhoutoer.
Vertrektijd
Start
Inschrijfgeld
Lengte

: 09.00 uur vanaf de Brink in Baarn.
: 10.30 uur vanuit Zwolle.
: gratis, alleen voor leden.
: ca 175 km.

Wil je mee met de Mijnhoutoer?? Laat het mij ff weten.
Een lunchadres zou bijvoorbeeld nog een probleem
kunnen zijn door Corona. In dat geval zelf brood/koffie
meenemen.
Maar dat laat ik iedereen die zich gemeld heeft dan
betijds weten!!
Grt, Onno.
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Zondag 04 oktober Najaarstoertocht,
MAC Zandvoort
Vertrektijd
: 8.30 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Van der Valk De Biltsche Hoek, De
Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Inschrijfgeld
: ??
Lengte
: 200 km
Inschrijven
: van 9:00 tot 11:00
Extra Info
: W.J. Brabander Tel.: 06-51828864
www.maczandvoort.nl wbrabander346@gmail.com
-
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Zoals jullie op pag.13 kunnen lezen vervalt de VMTC
zomeravondrit als clubrit.
Deze rit gaat echter wèl door. Op de site van de VMTC
kan je lezen hoe een en ander nu geregeld is met
inschrijven, betalen e.d.
De meeste ritten op de KNMV en LOOT toerkalenders
gaan vanaf nu wel door, maar het is raadzaam om de
sites van de diverse clubs die de rit organiseren te
bezoeken om te zien hoe een en ander nu geregeld is
ivm de Corona-maatregelen.
Wat betreft de clubrit in oktober, dat lees je in clubblad
september.
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Geen inhoud.....
Vandaag sluiting inleveren copy voor ons clubblaadje,
stiekem denk ik, zal misschien iemand anders mij voor
zijn geweest, maar die gok kan ik niet wagen tegen
over Onno. Eerst even Karin en Onno dank zeggen die
beide er maar weer voor zorgen dat elke maand het
blad gevuld wordt met fantastische verhalen, kiekjes,
etc.
We hebben al verschillende mooie, warme, heerlijke
weekjes achter de rug, en 2e Pinksterdag mocht het
monster voor het eerst weer naar buiten, toen pas
hoor ik jullie zeggen, ja, eerder was er nog geen drang
om me in de vrije natuur los te gooien.
Via de polder naar Baarn, Nijkerk, Ermelo, ri Garderen,
of te wel het bekende rondje Veluwe, het is wel
wennen, maar met zoveel mede motor fanaten, begint
het langzaam weer te wennen.
Wat jammer is, geen inschrijving bij een club, geen
heerlijke lunch op een zonovergoten terras, geen groet
naar club leden van bedankt, wel thuis.
Maar ook geen los-plaats voor de dames, dan hebben
de heren het maar makkelijk, jaloers nee hoor.
De eerste stap gezet voor dit jaar en zeker niet de
laatste, het zal een vreemd motorjaartje worden,
eigenlijk is het er al, met die corona, het is niet
anders, maar blijf wel genieten.
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Voor de thuis blijvers, en een ieder die toch nog op
vakantie gaan. veel zon, rust uit, maar vergeet vooral
niet al je verhalen door te sturen naar Onno, ik kijk er
nu al naar uit wat er ingeleverd gaat worden door
jullie.
Els.
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ANWB-routes.
Vroeger… ging je op de zondag met pa en ma in de
auto nog wel eens een ANWB-route rijden. Je weet
wel, met die zeskantige bordjes met de naam van de
route, die je altijd op t laatste moment pas zag…

Deze routes bestaan nog steeds, maar
worden volgens mij niet meer aktief onderhouden door
de ANWB. Enkele van die routes zijn door
myrouteapp.com geschikt gemaakt voor de Garmin.
En vandaag ging ik de Sagenlandroute in de
achterhoek rijden. Ik pik de route op in Tubbergen.
Dan via Vasse en Ootmarsum naar Beuningen.
Het begint leuk, met lange smalle slingerwegen, maar
al snel slaat de originele bewijzerde route een andere
richting uit dan de Garmin-route???? En wat nu….?
Ik besluit om de garmin-route te blijven volgen.
En dat bleek fout. Buitenwijk na industriegebied wordt
doorkruist, met soms een mooi stukje buitenweg,
maar voornamelijk doorgaande wegen. Dan weer wel
en dan weer niet zit ik op de originele ANWB-route, de
maker heeft duidelijk een eigen interpretatie van de
route voor ogen gehad. En met 78 km istie ook
beduidend korter dan de originele 120 ANWBkilometers. Na ruim 1,5 uur sta ik dus weer in
Tubbergen met redelijk de smoor in.
Het is ondertussen wel 23° in de achterhoek, dus ik ga
maar richting huis.
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Op de N341 verdwijnt het een-na-laatste blokje van de
benzinemeter, en ff voor Oudleusen moet ik op
reserve. Helaas heeft de Firezone daar geen 98-E5,
dus met samengeknepen billen rij ik door langs
Dalfsen naar Zwolle, waar ik uiteindelijk wel E5 kan
tanken. Rond 3 uur arriveer ik enigszins bezweet weer
in Stadshagen. Misschien had ik toch de wintervoering
uit de jas moeten halen.
Volgende keer toch eerst de routegegevens maar ff
goed bekijken voor het rijden.

Dit leek een veelbelovend spoor…

Grtjs, Onno.
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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.
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 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,
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Wehkamp, Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert,
Jysk, Otto, Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper,
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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Clubweekend

Helaas!!!

Ook het clubweekend gaat niet door.
Corona-technisch lastig en momenteel nog te veel
onzekerheden.
Volgend jaar beter!!
Toercommissie, Ruben en Karin.
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Koningsdag 2020. (II)
Had ik die hèle koningsdag maar ècht gedroomd…denk
ik nu.
Want enkele dagen na die mooie 27e april had ik post
in ‘mijnoverheid.nl.’

Dus je moet dan beamen dat jij de eigenaar bent en
berijder was, en mag een verklaring geven, en dan is
het afwachten.
Zoals je ziet op de foto rijdt er rechts van mij niets, en
ook de auto’s op de rechterbaan die je wel ziet heb ik
niet ingehaald. Waarom dan toch met 95km/u daar
over de kruising??
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Een paar honderd meter voor de kruising was het nog
80km/u, en daar reed ik achter een prachtige Aston
Martin Volante cabriolet.

23

Ik heb van Aston Martin vroeger brochures gedrukt en
heb sindsdien een zwak voor dat merk. Dus ik wilde
ook de voorkant van die Aston Martin zien en haalde
‘m in. En net daar waar ik de voorkant van de Aston ik
m’n spiegel zag werd het 60 km/u. en stond die
flitspaal.

Nu had ik al gelezen dat 30 km/u overschrijding buiten
de bebouwde kom al € 324,00 kost, dus ik hield m’n
hart vast voor wat zou komen.
Gelukkig was dit, op wat kleine overschrijdingen na
(allen onder de 10 km/u), de eerste keer dat ik geflitst
was met een serieuze overschrijding van meer dan 30
km/u.
Na enkele zenuwslopende dagen kwam het oordeel
van de officier van justitie.
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Die administratiekosten vind ik eigenlijk nog het
ergste. Als je wat besteld boven de 50 euro hoef je
toch ook geen verzendkosten te betalen?!?
Dus waarom nog die 9 euro erbij?!?!
Afijn, deze strafbeschikking blijft 5 jaar genoteerd, dus
het is zaak om binnen die 5 jaar niet weer gepakt te
worden, want dan ben ik echt ‘de Sjaak’.
Gelukkig kan ik ‘gespreid betalen’, en wordt ik
daardoor tot februari 2021 maandelijks herrinnerd aan
deze stomme fout.
Twas een mooie dag met uiteindelijk een bitter einde.
Rij voorzichtig, ……. en langzaam!!!
Grtjs, Onno.
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Als er geen rit is gereden en ik nergens ben
geweest waardoor ik ook niets heb meegemaakt, valt
er eigenlijk niets te vertellen. Bijna 3 maanden thuis
achter laptop en telefoon levert ook geen bijzonder
verhaal op. Ik woon niet in een woonwijk waar
spannende dingen gebeuren.
Bij tijd en wijle scheuren wel ambulances met gierende
banden en gillende sirenes de straat in om de één na
de andere tig-plusser af te voeren, maar daar blijft het
dan wel bij.
Ik wordt (gelukkig) niet bedreigd door ontevreden
klanten, wat bij reisbureaus in den lande veelvuldig
onterecht gebeurt. Tja, dan wordt het toch zoeken
naar een onderwerp. Tot ik werd getriggerd door het
bestuursoverzicht op onze site.
Het zit wel een beetje in mijn familie om op één of
andere manier ergens aan mee te werken.
Als je ergens lid van bent dan kun je, op welke wijze
dan ook, assisteren of een functie bekleden.
Mijn vader heeft zijn leven lang in diverse commissies
gezeten en werd nog wel eens gevraagd voor een
vereniging of Stichting. Hij heeft ook jaren
megafeesten georganiseerd voor zijn werkgever.
Een nieuwjaarsreceptie van drie dagen waar ook alle
partners bij waren, was daar vrij normaal. Dat vonden
wij natuurlijk fantastisch want dan waren de katten
van huis en konden wij dansen.
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Mijn moeder heeft veel minderbedeelde kindertjes
voorzien van speelgoed en knuffels. Zij sponsorde en
hielp jaren een kennis met inkomsten en goederen
voor armen in Roemenië. Als je ziet dat je ouders tijd
steken in iets doen voor een ander, dan krijg je daar
toch wat van mee.
Ieder van mijn 3 broers en 2 zussen doen wel wat.
Er worden functies bekleed bij Stichtingen en
Verenigingen variabel van een Stichting voor
historische motorfietsen tot Klootschietverenigingen.
Van coördinator bij een Stichting voor EHBO-cursussen
tot het omkijken naar kwetsbare personen of mensen
die even aandacht nodig hebben in omliggende
straten.
Terugkijkend heb ik
op elke school wel
bijdragen geleverd
aan de schoolkrant
(mijn eerste
pennenstreken
begonnen in de derde
klas lagere school).
Zat op de middelbare
school in de redactie
en hielp bij allerlei activiteiten als sporttoernooien,
fancyfairs en schoolfeesten.
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Ben jaren lid geweest van de personeelsvereniging van
de bank waarvoor ik 15 jaar stad en land heb
afgereden voor toepasselijke cadeaus/kaarten bij
geboorte, huwelijk en ziekte. Zat in de
ondernemingsraad. Verder werd elk sporttoernooi dat
door banken onderling werden georganiseerd bezocht
met een uit alle afdelingen samengesteld team.
Voor ik op de ledenlijst van de Baarnse terecht kwam,
was ik lid bij ‘De Stoomfiets’ in Bussum en daarna bij
Motorvereniging Almere en assisteerde waar nodig.
Alle genoemde zaken zijn helemaal niet bijzonder en
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mijn rol is vrij klein (geweest) bij alles. Het toont wel
betrokkenheid maar staat in schril contrast met wat
anderen doen aan vrijwilligerswerk en zal (gelukkig)
nooit reden zijn voor een lintje .
Ik vond het dan ook geen verrassing te lezen in een
onlangs in mijn bezit gekomen cahier, dat mijn opa
Hogenbirk, timmerman van beroep en zijn leven lang
duivenhouder, als twintiger al voorzitter was van een
postduivenvereniging. Uit dat cahier met notulen van
allerlei vergaderingen, viste ik een prachtig document
van bijna 100 jaar oud.
Dit document, gedateerd 21 november 1927, bevat
goedkeuring van Koningin Wilhelmina en de Minister
van justitie voor de statuten van de nieuwe
Postduivenvereniging ‘De Bonte Duif’ in Hilversum.
Waarschijnlijk de voorloper van het
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.
Het spreekt voor zich dat ik zeer benieuwd ben wat ik
in alle notulen aan informatie ga tegenkomen. Als ik
een stukje schrijf probeer ik meestal een link te leggen
met de motorclub of motorrijden in het algemeen en ik
denk dat dat in dit geval de duif gaat worden
.
Mocht ik hier iets van kunnen brouwen dan zullen jullie
hier ongetwijfeld iets over gaan lezen in een
toekomstig clubblad.
Karin.
29

50 shades of green.
Op Hemelvaartsdag ben ik met Ruben op pad geweest.
De Meerprovincieënrit van MTC Motovatie had ik in
februari al aangevraagd en nadat ik op Facebook
gedeeld had dat ik van plan was die te gaan rijden
reageerde Ruben om mee te gaan.
Eerst even bijgepraat in Achterveld op een bankje
tegenover een gesloten restaurant, en toen op pad.
Helaas begon er na 80 km (Huissen bij Arnhem) iets
lawaai te maken bij mijn XJR. Gestopt, en op de
middenbok het achterwiel laten draaien. De ketting
klapperde als een achterlijke tegen de achterbrug.
Te slap, denk je dan. Maar ook na spannen en stukje
rijden t zelfde probleem. Na nog een stukje rijden
gebaarde Ruben te stoppen, want hij hoorde kraken en
piepen. (ik hoor zelf natuurlijk niks….)
De ANWB geappt, en na enige tijd arriveerde deze
‘hoop in bange dagen’. Maar na ook ketting spannen
en voortandwiel controleren kon hij verder niets voor
me doen. Afslepen die handel. Echter, ik mocht niet
mee met de sleepauto in verband met dat Coronagezeik! Gelukkig was Ruben bereid me naar huis te
brengen. Zeer comfortabel achterop de PAN werd de
reis naar Zwolle hervat. TOP Ruben!!
De volgende dag werd de XJR bij de dealer afgeleverd,
maar die was erg druk, dus pas 11 juni kreeg ik ‘m
terug mèt nieuwe achterwiellagers! De schade viel dus
mee gelukkig!!!!
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De eerste de beste vrije dag moest ik toen natuurlijk
op pad met de XJR. Dat werd de NoordoostpolderBollenroute vanuit Marknesse.
Als ik door Flevoland of de Noordoostpolder rijd leg ik
altijd de link met het Wilde Westen. Waar de pioniers
met huifkarren in optocht naar het Westen trokken om
hun geluk te beproeven. S’avonds zetten ze dan de
huifkarren aaneengesloten in een rondje om zich te
kunnen verdedigen tegen eventuele aanvallers.
Datzelfde principe geldt namelijk in de
Noordoostpolder ook. Landbouwers die zich daar
vestigden zaten met hun bedrijf open en bloot voor
weer en wind. Nagenoeg al die bedrijven hebben in de
loop der jaren rondom bomen, struiken e.d. geplant
om bescherming tegen de elementen te krijgen.

31

Verder kwam ik tot de ontdekking dat de gekozen
route nou niet bepaald zo kleurrijk was als ik gedacht
had. Ik realiseerde me dat deze periode de bollen
natuurlijk allemaal al gerooid zijn. Vandaar ook de titel
van dit verhaal. Bij thuiskomst zag ik in de achtertuin
in 5 minuten meer kleur dan in 1,5 uur in de
Noordoostpolder!!
Toch heeft het wat om over die voormalige zeebodem
te rijden, en de ruimte en vlakte om je heen te zien.
De meeste boerderijen en huizen zijn van de jaren ’50
en ’60. Met die karakteristieke betonschuren erachter.

Maar dan ineens is er een schreeuwend contrast met
al die rechttoe-rechtaan huizen…
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En even verderop dit onbewoonde huis!
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en weer ff verderop stond deze op de Ketelmeerdijk….

Grtjs, Onno.
-

-

-

-

-

-
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Zo had 2020 ook kunnen zijn……☹☹☹☹☹☹☹☹
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Het bestuur,
toercommissie
en redactie
wenst alle
leden en
aanhang een
mooie
‘virusvrije’
zomer!!!
Tot de clubavond sepember!!!!!
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