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Voorwoord
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar als
18 september de deur van de Kleurvogel weer
wagenwijd open gezet mag worden, is dat een
overwinning voor ons allemaal.
Het zal wel weer even wennen zijn, sommige leden
hebben elkaar al een tijdje niet gezien, maar dat went
snel, een hand een groet, en het is net of het niet
zolang geleden is. En onder het genot van een bakkie
koffie, een sappie, en versnapering praten we gewoon
weer over de alledaagse dingetjes.
Laten we de Kleurvogel weer kleur geven.
De maanden zijn ondanks alle voor- en tegenspoed, en
de spartelingen van het virus redelijk snel voor bij
gegaan, soms even een twijfeling, maar we zijn
eindelijk weer op de goede weg terug, laten we het
met z’n alle zo houden.
Verder is er nog weinig te beleven in de motorsport,
clubgebouwen nog niet open, het zij zo beste leden,
kijk maar stiekem naar het volgend seizoen, heb
vertrouwen in de toekomst.
We spreken elkaar op 18 september, ik reken op jullie.
Els
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavond 18 september gaat dus door, maar
voor de volgende maand(en) kijken we het nog
even per maand aan.
Ook beetje afhankelijk van wat er de 18e september
nog op komt dagen. Het moet immers wel enigszins
rendabel zijn om clubavonden te houden.
Mochten de versoepeling door blijven gaan dan
berichten we ruim op tijd over geplande clubavonden.

Aanvang 20.30 uur!!
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

13 oktober.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand september is jarig:
Ruben Steenland.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Weinig km’s dit seizoen.
Dit jaar heeft het blauwe gevaarte pas heel laat het
daglicht gezien, soms overkomt men dit wel eens, het
is niet anders.
Maar vandaag schijnt de zon, en samen met mijn
broer naar het noorden op familie bezoek, en als de
eerste 280 km er op zitten smaakt het naar meer, het
gevoel is er weer.
Even geen rit rijden van uit de garmin, geen
verplichtingen van li. of re. af kijk wel waar ik terecht
kom, en zo rij ik door het wijde polderlandschap van
Zeewolde. En als je al die drukte rondom de akkers en
weilanden ziet, die gigantische machines, het lijkt
Amerika wel, wat een kolossen zijn daar aan het werk.
Ik let niet op plaats- of straatnamen, zie wel waar ik
uit kom, verbaas me hoe mooi de natuur zo dicht bij
huis is.
Van dicht bij huis, nu iets verder, neem afrit Wilp, niet
helemaal onbekend voor mij maar zonder garmin toch
weer anders. Ik zie wel waar hoe of wat, rij een mooi
smal pad in, en kom gelijk in een prachtig landschap,
ga li. en re. het maakt niet uit, veel grote landhuizen
en bordjes die mij wijzen naar kastelen, het kan niet
op.
En als er een weg afsluiting is, geen probleem, wegen
genoeg die naar Rome leiden.
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Maar het innerlijke van de mens wil ook wel wat,
heerlijk in het zonnetje, broodje, sappie, even de
gedachten op nul, en genieten van deze bloedmooie
omgeving.
En na een uurtje of wat, weer ri. huis, even de A1 op,
naar het andere landschap Eemnes.
Weer eens wat anders, een rit zonder navigatie, maar
voor mij zeker niet de laatste keer.

Els
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Piet en Maria, gefeliciteerd, ze zijn trotse opa en
oma geworden van een prachtige kleindochter Myrthe,
heel veel geluk.
Piet dat wordt toch weer een zijspan aan de Honda
bouwen.
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Kascontrole
Een paar maanden geleden heb ik in het blad een
oproep gedaan voor de kascontrole, helaas nog geen
reactie ontvangen.
Wie wil er met Bert, begin januari dit even doen, het
duurt hoog uit een uurtje, alvast bedankt.
Els
-

-

-

8

-

-

-

-

Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2021 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.

n.n.b.

(Zie pagina 4.)
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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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Stond de buurman gisteren aan de deur.
Hij zegt: jullie hebben het zelfde huis als ik toch?
Hoeveel rollen behang hebben jullie gehaald voor de
woonkamer?
Ik zeg 12.
Stond ie vandaag weer voor de deur…
Hij zegt, ik heb verdomme 7 rollen over...
Ik zeg ja ja.... hadden wij ook...
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Foto-impressie Clubweekend.

De hut in Borger.
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het bier

de lunch

de transrapid
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de stenen

de P.
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route

kanen
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