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12-12-2014 
Ook al eens een wereldreis willen 
maken, maar er nog nooit aan toe 
gekomen? Deze man heeft het gedaan!
Paul van Hoof!
Deze wereldreiziger heeft in 3 jaar 
60.000 km afgelegd van Noord- naar 
Zuid-Amerika. Onderweg op zijn ouwe 
trouwe Guzzi, natuurlijk van alles 
beleefd. Hoge bergen bedwongen en 
door diepe dalen gegaan. Daarnaast 
heeft hij ook op persoonlijk vlak van alles 
meegemaakt. Hij komt ons vertellen en 
laten zien hoe het is geweest.

Ben jij ook benieuwd hoe hij hiertoe 
gekomen is en hoe het hem is vergaan, 
kom dan ook! Aanvang 20.00 uur.

19-12-2014
Afsluiting van het jaar 2014
Wat is er zoal gebeurt! Verandering van 
bestuur. Hoe is het hun vergaan en wat 
vindt iedereen er van.
- Het jubileum
-  De diverse ritten, door verschillende 

leden gereden
- Vakantietochten
- CRT
- Navigatieavond
- De grote schoonmaak
- etc
Wie er wat over te melden heeft, kan 
contact opnemen met mij om te kijken 
in welke vorm we het kunnen gieten 
op deze avond. Wie heeft er nog leuke 
anekdotes, verhalen, of dingen die er in 
ieder geval vermeldt moeten worden in 
het jaaroverzicht! Laat het weten! 

Motorclub  
de Megafoon nu 
ook op Facebook

Om nog sneller en directer 

contact met leden en andere 

geïnteresseerden te maken.

Niet alleen om leuk te vinden 

vooral ook om te DELEN.

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

09-01-2015 
Nieuwjaarsreceptie
Welkom in 2015
Korte voorbeschouwing op de Algemene 
Leden Vergadering op 13 februari.

Biljarttoernooi regionaal 
Wordt gehouden van 02-02 t/m 05-02 
met de halve en finale op zaterdag 07-02



18-01-2015 
Het Megafoon 10 over rood biljart toernooi

Eind januari

Michel Menning
Deze opleider van bijzondere 
bestuurders, komt vertellen en laten 
zien wat er bij komt kijken om op hoge 
snelheid in de diverse situaties door het 
verkeer te gaan. Hij leidt onder ander 
politiepersoneel, ambulancepersoneel 
en bijzondere chauffeurs op. Mooie en 
fascinerende films en verhalen, kom 
kijken hoe het is om vanaf die kant te zien 
hoe het beleefd wordt. Dit geeft een mooi 
beeld van wat er onder risicoperceptie 
wordt verstaan! Hoezo risico!

Februari

Heb jij ook “le Dakar” gevolgd?
We hebben een kistdeelnemer, Sjaak 
Martens, die dit jaar voor de tweede 
keer heeft deelgenomen aan deze 
monsterrally. Hij is uitgenodigd om over 
zijn avontuur te vertellen. Hoe realiseer je 
een jongensdroom, wat moet je er voor 
doen en wat moet je er voor laten?

Met zijn lezingen cq verhalen, haalt 
hij geld op voor het goede doel, 
Road4energy voor kinderen met een 
taaislijmziekte, die hierdoor een korte 
levensverwachting hebben. 
Hij neemt zijn Dakar motor mee!

13-02-2015 
Algemene Leden Vergadering

Eind Februari/ begin Maart

Navigatie avond!
Het vervolg op de eerder door ons 
georganiseerde navigatie avond.
Wil jij nu ook wel eens onder 
begeleiding zelf een route maken of 
een route overzetten van internet naar 
je navigatiesysteem, kom en je neem 
je laptop mee!! Onze deskundige 
begeleiders staan klaar om je te helpen!

Om te zorgen voor voldoende 
deskundige begeleiding vragen we 
om je op te geven voor deze avond!
Iedereen is welkom (leden).

26-02 t/m 01-03 
MOTORBEURS UTRECHT

Maart

Motorpraktijkdag
Voor iedereen die zijn of haar vaardigheid 
met de motor naar een nog hoger 
niveau wil brengen, organiseren we een 
zaterdag/zondag om hieraan te werken 
onder begeleiding.

19-04 MOLENRIT
05-07 VAKANTIERIT
28-09 NAJAARSRIT

Verder zijn er ideeën aangedragen om 
een kart uitje te organiseren en net als 
vorig jaar deel te nemen aan een CRT 
(circuit rijvaardigheids training).

Het organiseren van een motorgymkhana 
parcours. Wie rijdt er individueel het 
snelst door een uitgezet parcours van 
pionnen zonder deze om te gooien!

Je kunt je ideeën ook op de site plaatsen 
(weet je niet hoe, neem dan contact op 
met Jos Gensen)!

Heb jij ook nog ideeën,  
laat het mij dan weten!!!
Fabian

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