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Uitnodiging leden en partners

Jubileum MC de Megafoon
1974 - 2014

Medewerking
gevraagd:

Als organisatoren van het festijn
dat op 18-05 zal plaatsvinden,
willen wij graag een overzicht van
wat er ingebracht gaat worden
t.b.v. de tanktasverkoop.
Dit om te zorgen dat iedereen die
wat wil verkopen, daar ook de
mogelijkheid voor krijgt.
De ruimte die we hebben is helaas
beperkt, vandaar dat een overzicht
van de spullen noodzakelijk is.

Om dit jubileum niet onopgemerkt
voorbij te laten gaan worden er de
volgende activiteiten georganiseerd:

Jullie kunnen er een onvergetelijke
avond van maken, een feest vier je
toch met alle leden!!

• Jubileumfeestavond 12-04-2014
• Jubileumrit 20-04-2014
• Jubileumfeestdag 18-05-2014

De jubileumrit zal een lengte hebben
van 185 km en zal ons voeren van
de Stinzenlaan door de prachtige
Achterhoek, waar je altijd kunt genieten
van mooie wegen en prachtige
vergezichten, en een schitterende
natuur.
Wat zou het leuk zijn om met zoveel
mogelijk leden deze rit te rijden!!

Op de jubileumfeestavond zal de live
muziek verzorgd worden door Bennie
Wagenaar en een muzikale partner
(van” the pianohouse”). De Hapjes zijn
gratis en de consumpties € 1,-.

Iedereen die spullen heeft om
te (laten) verkopen tijdens het
jubileumfeest op 18-05 bij
de tanktas verkoop, worden
verzocht er zorg voor te dragen
dat het enkel spullen zijn die
motorgerelateerd zijn.
Dit om te voorkomen dat er een
teveel aan spullen overblijft,
na afloop van deze dag.
Het Bestuur

Wat jullie kunnen verwachten:
• live muziek
• trialstuntshow
• proefrijden met nieuwe kawasaki
modellen
• motoropstap en achteropstapdag
tanktasverkoop

• diverse kramen voor de kinderen
• draaimolen en springkussen
• eten en drinken
• doorlopende film in het clubhuis over
de historie van de club
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Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

zondag 20 april
De Megafoon Jubileumrit
Oproep:
Vijdag 11 april
aankleden feestavond
Om de feestavond goed te laten
verlopen, willen we graag het
clubhuis bijzonder aankleden
(versieren) .

Aanstaande zondag 20 april heeft MC
De Megafoon Twello haar Jubileumrit.
Deze route gaat gedeeltelijk door de
Achterhoek en is ± 185 km lang.
De route is op Bol-Pijl en GPS
verkrijgbaar. Bij voorinschrijving GPS
graag de bijlage ingevuld retourneren
en dan krijg je de route in GDB-bestand
met door ons gegeven inschrijfnummer
uiterlijk zaterdag 19 april toegestuurd.
Het voordeel is dat de route ook
ergens anders opgepakt kan worden,
misschien wel in je eigen dorp en i.v.m.
verschillende versies kaartmateriaal thuis
goed ingeladen kan worden.

De software waarin de routes uitgezet
zijn is City Navigator 2014.3. Tevens is
de route voorzien van de track.
Clubhuis MC de Megafoon, Stinzenlaan
81, 7392 AD Twello,
T 0571-275047, starttijd tussen
9:00 en 11:30 uur.

Zijn er leden die op vrijdagavond
11-04 willen helpen om er iets
bijzonders van te maken?
Je bent vrijdagavond van harte
welkom. Van te voren opgeven is
niet nodig, kom gerust!!
Een extra paar handen is altijd
welkom!

Inschrijven kost € 4,-, dit bedrag kan
zondag op de toerdag bij de inschrijftafel
voldaan worden o.v.v. inschrijfnummer.
De koffie is op de toerdag gratis.
Contactpersonen zijn:
- Fred Maatman, tel. 06-53222972
- Jan Palm, tel. 06-30684888
- toer@demegafoon.nl
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Wij evne hoge
e komst!
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