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Triumph. Naar de supermarkt,
naar het tuincentrum, naar
overal waar je met de gewone
auto naartoe kan en mag.

Clubnieuws
Vooreerst hoopt de redactie en het
bestuur van de club dat iedereen ge
spaard blijft van het virus. We zijn al
allemaal besmet met het oldtimervirus
en dat is al meer dan genoeg.
Het is natuurlijk altijd makkelijk om
achteraf genomen beslissingen te bekritiseren maar ik ben er wel zeker van
dat ik niet alleen sta met mijn bedenkingen bij de maatregelen die werden
en worden getroffen ter verspreiding
van covid 19.
Feit is dat we er ons toch moeten bij
neerleggen en kijken naar wat vandaag reeds mag en wie de tussentijdse
nieuwsbrieven van de BFOV heeft gevolgd (en iederéén krijgt die in de mail)
weet dat we ondertussen wél mogen
rijden, zij het “anders”.
Voorstel is dus om de reden om thuis

te blijven, te ontwijken (zoals de belastingen) en –mits een beetje constructieve
verbeelding– wél te gaan rijden, we zijn
tenslotte toch Belgen.
Met andere woorden: je hebt twee kinderen die in je bubbel zitten en die wil je
eens bezoeken. Dat mag. Die wonen
misschien niet in de ardennen maar daar
woont een lid uit de club die je eens wil
weerzien. Enfin, er zijn 101 redenen (zie
BFOV), als je ze maar wil zien.
Onze Nederlandse vrienden van CTH
hebben nu zelfs een app die hun leden
op hun smartphone kunnen installeren
waardoor ze kunnen deelnemen aan hun
“bokaalritten”.
Enfin, een goede verstaander heeft maar
een half woord nodig. Kom (veilig) uit
jullie kot en maak een ritje met de
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Doe het veilig: check, check
check (ook olie, rem- en koel
vloeistof).
Het moet natuurlijk zonder tussenstop want de horeca is
(nog) niet open. Eens die zover zijn kunnen we als club
overgaan naar onze agenda
die tot nader order “on hold”
staat zoals in vorige nieuwsbrief werd aangekondigd. Je
vind hem terug op
www.tecb.eu
Met de club op stap gaan is
een recreatieve uitstap maken
en is verboden én onverantwoord. Onafgezien daarvan:
als we met 20 auto’s gespot
worden kunnen we natuurlijk
verklaren dat we individueel
naar de Colruyt boodschappen
gaan doen, maar de kans dat
die uitleg zal aanvaard worden
is klein.
Be smart, stay safe.
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