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Succesvolle navigatieavond
Nieuws:

Oproep:We hebben afgelopen woensdagavond 
weer een mooie avond beleefd in het 
vertrouwde clubhuis.

De door Waypoint verzorgde avond 
bleek een groot succes, maar liefst 
27 deelnemers volgden de cursus 
Basecamp. 
Het was een drukte van belang met 
laptops en verlengsnoeren!

Iedereen werd enorm geboeid door de 
voortratelende en tussendoor grappen 
makende Ronald Cremers, die ons de 
beginselen bij heeft gebracht van het 
zelf routes maken en waarbij je daar op 
moet letten.

Wat heeft die man een positieve 
energie, met slecht een kwartier 
pauze wist hij ons gedurende 3 uur, 
gekluisterd aan de laptop en ademloos 
luisterend te vermaken.

Hij heeft er voor gezorgd dat alles (en 
meer) wat er deze avond is besproken, 
uitgewerkt bij mij terecht is gekomen, 
waarna ik dit naar jullie allen heb 
doorgestuurd. Hopelijk zijn er leden 
bij, die hierdoor toch weer een extra 
ideetje hebben om eens een leuke 
route te maken, voor zichzelf of om 
met anderen te gaan rijden.

Fabian

Bedankt!

Iedereen weer een beetje 
bijgekomen van ons zeer 
geslaagde jubileumfeest??
Nogmaals dank aan iedereen die 
hier een onvergetelijke dag van 
heeft gemaakt.

Beterschap!

Wim Hekkert is betrokken geraakt 
bij een ongeval evenals Harrie 
Straatman, Anneke v Beek is 
geblesseerd geraakt na het 
jubileumfeest.

Allen veel beterschap gewenst en 
een spoedig herstel!

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!!

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl



Vakantiefoto’s, -tips, etc.

Omdat de vakanties er aan komen, 
willen wij iedereen vragen, die een 
leuke, of aparte foto of een mooi 
verhaal heeft, deze naar mij toe te 
mailen, zodat we die in een volgende 
nieuwsbrief of op de nieuwe website 
kunnen plaatsen.
Het idee is om er aan het einde van 
het jaar een mooie compilatie van  
te maken.

Tevens willen wij iedereen vragen die 
(door eigen ervaring) een hele goede 
ervaring heeft in een hotel of op een 
(motor)camping, vragen om deze  

met foto’s of tekst naar mij toe te 
mailen/sturen.

Het kan voor iedereen een tip zijn 
om indien men op vakantie wil of een 
rit wil maken, gebruik te maken van 
deze gegevens. Je hebt dan altijd een 
goede plek om te overnachten.

Dit geldt natuurlijk ook voor mooie 
evenementen waar je bent geweest 
of mooie dingen die je hebt gezien en 
die je graag wilt delen met de rest van 
de club. Ook dit zouden wij graag van 
jullie ontvangen.

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

Mededeling:
CRT

We maken ons op voor de CRT 
a.s. vrijdag 20-06-2014 hier 
zal een tiental leden de Circuit 
Rijvaardigheids Training gaan 
volgen op het beroemde Asser  
TT circuit.
Foto’s hiervan zullen in de 
volgende nieuwsbrief te zien zijn en 
wellicht ook weer op de website.
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