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Wat een mooi feest
hebben we gehad!

Nieuws:

3

Website
We hebben een nieuwe website
beheerder, we kennen hem
allemaal, namelijk Jos Gensen.
Hij heeft aangeboden om de
website te gaan beheren en deze
(met de nodige hulp) toegankelijker
voor iedereen te maken. Het moet
voor iedereen weer een bron van
informatie worden, waar we graag
naar kijken! Jos veel succes!!

Laatste nieuws
Alle nieuws komt naast de
nieuwsbrief ook op de site te
staan. Kijk alvast bij LAATSTE
NIEUWS onder de kop 40 jarig
jubileum.

Ik wil iedereen bedanken die geholpen
heeft om van onze jubileumdag een
superrrrdag te maken!
Zowel degene die geholpen heeft, als
alle mensen die ons bezocht hebben,
geweldig!
De burgervader was in zijn sas en heeft
middels een mooie speech, de handen
op elkaar gekregen. Tevens vond ik
het geweldig om te zien, dat hij daarna
met zijn kleinzoon nog even kwam om
naar Alex vd Broek te kijken. Zo zie
je maar dat in en buiten functie, deze
burgemeester een motorhart heeft.

Wat heeft die Alex vd Broek een mooi
stuk motorbeheersing laten zien, voor
iedereen die het gemist heeft, hij kwam
zelfs zijn biertje met de motor (in het
clubhuis) ophalen.
Het mooiste van het feest vond ik, dat
we het met zijn allen gedaan hebben,
iedereen op zijn of haar manier, maar
allemaal met volle inzet!

Oproep:
Foto’s jubileumdag
Om een mooie nieuwsbrief te
maken en om een mooi (foto)
boekwerkje samen te stellen, voor
op de site, over het jubileum, zou
ik graag foto’s ontvangen van ons
feestje vorige week zondag. Want
wat was het een feest!!

Trots kunnen we met zijn allen zijn,
nogmaals dank voor jullie inzet!!
Fabian
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Alex van den Broek:
zelf trial leren rijden!
Mededeling:
Pinksterweekend
Voor iedereen die mee wil/gaat
met het pinksterweekend, wordt
er op 30-05 vanaf 21.00 uur, door
Jos Gensen een avond gehouden,
om iedereen van de nodige info te
voorzien.

Navigatieavond
Op 11-06-2014 de Waypoint
navigatie avond, denk eraan dat
je laptop met daarop geïnstalleerd
City navigator en Basecamp en zo
mogelijk je navigatie meeneemt.
Natuurlijk ook opgeladen!!

Tanktas
Als dank voor de bijzonder leuke dag
die hij zelf ervaren heeft, heeft Alex van
de Broek (de Trialkampioen) ons een
leuke aanbieding gedaan.
Hij organiseert zelf triallessen en wil
deze tegen sterk gereduceerde prijs
aanbieden aan onze leden!
Een prachtig initiatief om zo kennis te
maken met de wereld van het trial en

om je eigen motorvaardigheid naar
een hoger niveau te brengen.
Voor iedereen die hier interesse in
heeft, kijk op deze link:
www.alexvandenbroekevents.com/
AvdB_Events/index.php
De prijs zal ongeveer € 75,00
bedragen.

De overgebleven tanktas-spullen,
liggen na de Pinksteren nog een
week in het magazijn van het
clubgebouw, om afgehaald te
worden, door de eigenaar. Daarna
gaan de spullen via Henk-Jan in de
verkoop via internet. De opbrengst
hiervan is voor de Megafoon. De
dan nog overgebleven spullen
gaan naar de Kringloop.
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