Beste bromfietsliefhebbers,
vanuit de organisatie van ‘Brommers kieken in de Karke’ wensen we jullie
een goed jaar toe met veel genot aan rijden, sleutelen, het kijken, beleven en
de vriendschappen rond de bromfiets.
We nodigen jullie uiteraard weer uit voor een bezoek aan de inmiddels al
weer 6e editie van ons evenement op 8 en 9 augustus in de Remigiuskerk van
Steenderen. Zie ook het artikel in Bromfiets nr 6 2019.
En ook dit jaar zal er weer een prachtige toertocht uitgezet worden door de
Zündapp Veteranenclub waarvoor dank!
Maar we hebben ook een verzoek.
Het thema voor dit jaar zal o.a. te maken hebben met de bouwplaten die al
vele jaren door het blad Bromfiets wordt uitgegeven. Een aantal bouwplaatbouwers zijn al druk bezig geweest om hiervan modellen te maken. Nu zijn
we op zoek naar alle bromfietstypes in dezelfde kleurstelling als de bromfietsbouwplaten om ten toon te stellen naast deze kartonnen exemplaren.
Helpen jullie mee om dit voor elkaar te krijgen?
Voor het gemak vindt je hiernaast een overzicht. Ook bijzondere andere
exemplaren zijn welkom.
Met name vragen we de bromfietsclubs één of meerdere exemplaren beschikbaar te stellen. Dit mag dan met aanvulling van clubinformatie gedaan
worden.
Of is er interesse in een clubstand? Dat kan ook geregeld worden.
Stuur een mail: janenina@planet.nl of bel 0629585779 en help ons verder.
Dank en groet namens Brommers kieken in de Karke,
Jan Bijvank
Dit bericht graag zo veel mogelijk doorsturen.

Berini F71 Super Sport 1961 blaus/wit
DKW Hummel 115 1961 grijs
Eysink Record 1963 goud/rood
Flandria Kingline 1964 groen/grijs
Honda SS50 K1 1969 geel/zwart
Jamathi Type 2 1970 rood
Kreidler Florett rood
Magneet Globemaster 1960 goud
Puch VS50D 1972 zwart/rood
Royal Nord GT 1967 geel
Solex 3800 zwart
Sparta GI 50 Sport 1965 groen
Tomos 4L 1976 zwart
Yamaha FS! 1973 zwart
Zündapp CS 50 1971 blauw gef. koeling
Zündapp KS 50 watercooled 1973 goud

