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Wil je zelf ook als member in het zonnetje komen, of weet je iemand anders om in het zonnetje te zetten.
Laat dit dan weten en stuur een mail naar GrimGul.
Kopij voor januari 2012 inleveren voor 20 december a.u.b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
Wij het AC team hebben hulp nodig.

Deze maand jarig

Bij de AC commissie heeft onze Astrid het AC Team verlaten, per direct.
We zijn dus op zoek naar members die haar willen evenaren met haar kunnen
op organisatorisch gebied.

01 Kajero
02 Dragcat

Wat doet een AC team lid.
Als er members zijn die hulp nodig hebben bij een Ride out organiseren dan
kunnen ze een AC lid inschakelen. Een AC lid organiseert ook ride outs,
weekends, winteractiviteiten, en Nieuwjaars borrel.

17 Catman
25 GrimGul
26 Bluedragger
27 Ries

En in overleg met de AC voorzitter.
Plan je een datum voor je ride out met de voorzitter AC en kalender beheerder, zodat we niet elk weekend
een ride out hebben maar zo beetje om het weekend, anders krijgen we problemen met onze weder helft die
eventueel alleen thuis zit als ze niet mee rijd.
Je kunt dan in overleg je ride out op de kalender zetten met alle informatie en eventueel foto’s erbij.
We hopen met deze informatie dat er members toch uit zich zelf meer ride outs en weekeinden gaan
organiseren of eventueel lid worden van het AC team. Zo niet gaat het AC team helemaal onderuit.
Ik Blackdragstar voorzitter AC en GrimGul AC lid hebben jullie hulp hard nodig.
Dus als je het na deze informatie toch wel aanspreekt en je wilt organiseren meld je dan aan bij de
activiteiten@dutchdragstarclub.nl
Met een mailtje dan kan je alles regelen voor een ride out of om AC lid te worden.
Groeten uw voorzitter activiteiten DDC Blackdragstar Luuc.

Bloemetje voor
Frank en Astrid, beide zijn als AC-lid afgetreden
MAG nieuws
Motor gestolen?
Posted Donderdag, 3 november, 2011 by redactie:
Voor een artikel in een komend Mag-a-zine is de MAG-redactie op zoek naar meerdere
personen die helaas de ervaring gehad hebben dat hun motor gestolen is.
We zoeken mensen die beschikbaar zijn voor een kort gesprek, met de bedoeling een beeld te
krijgen van het hele traject (van de diefstal tot en met de afwikkeling). Wil je meewerken?
Laat het even weten door te mailen naar redacteur Arie Pieter Groeneveld: apgroeneveld@mag-nl.org
Nieuws over de Westerscheldetunnel
Posted Woensdag, 16 november, 2011 by redactie:
Het tunneltarief voor motorrijders wordt verlaagd en motorrijders moeten de tolkassa eenvoudiger kunnen passeren.
De Zeeuwse automobilisten gaan meer motorrijtuigenbelasting betalen (gemiddeld 25 euro per jaar) en met de
opbrengst ervan worden de tarieven van de Westerscheldetunnel voor een deel van de gebruikers verlaagd.
Ondanks verzet van de eendrachtig optredende oppositie (D66, PvZ, GL, CU, SP en PVV) stemden de Staten van
Zeeland gisteren met dit plan in. De coalitie van VVD, PvdA, CDA en SGP was sterk genoeg. Die vier fracties
hadden bij de vorming van een nieuw dagelijks provinciebestuur afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting omhoog
zou gaan. Dat was een vurige wens van de PvdA. Voor de VVD en de SGP hoefde dat niet zo nodig, maar, zoals Kees
Bierens (VVD) het zei: “Bij college-onderhandelingen moet je geven en nemen.” De provinciale opslag op de motorrijtuigenbelasting was al acht jaar niet verhoogd, ook niet met de inﬂatie. Een eenmalige aanpassing achtte
Bierens dan ook best te verdedigen.
Het plan is de t-tagtarieven in 2012 niet verhogen. De veelgebruikerskorting gaat van 12,5 naar 20 procent van het
t-tagtarief en het aantal passages om ervoor in aanmerking te komen van 200 naar 150. De tunnel wordt goedkoper
voor kleine vrachtwagens, bestelbussen, campers en motorrijders. Ook komen er vier tolvrije dagen.
Westerscheldetunnel zoekt alternatief t-tag motorrijders De NV Westerscheldetunnel is op zoek naar een methode om
een vlotte doorgang van motorrijders langs de kassa mogelijk te maken. Motorrijders die vaak gebruik maken van de
tunnel, zijn aangewezen op de t-tag. Anders dan bij een auto kunnen ze het kastje echter niet aan de voorruit plakken
en moeten ze stoppen om het tevoorschijn te halen.
Volgens voorzitter Nico Perk van de landelijke Motorrijders Actie Groep (MAG) zijn alternatieven voor dit systeem
makkelijk te vinden. “Die t-tag is voor ons slechts een drager van de barcode. Eén van onze leden heeft bij wijze van
proef het strookje van zijn t-tag afgepeuterd en die op een oude creditcard geplakt. Dat werkte prima!”
Bron: PZC
Nico Perk, voorzitter van de MAG reageert op het nieuws: “De MAG is in ieder geval blij dat er opnieuw en nu
zowaar positieve aandacht is voor de motorrijder vanuit de NV Westerscheldetunnel. Het bericht in PZC van 12
november waarin gemeld wordt dat het tarief voor motoren eindelijk aangepast gaat worden, laat zien dat
voortschrijdend inzicht niet alleen weggelegd is voor politici. De MAG heeft zich vanaf het openstellen van de
Westerscheldetunnel sterk gemaakt voor een rechtvaardiger tarief voor motoren, zoals aanvankelijk in eigen
publicaties van de tunnel was aangegeven. Als er nu ook nog een aangepast T-Tag systeem komt (een pasje met
barcode?) wordt de behandeling van motorrijders een stuk klantvriendelijker.”

Nieuw lid
Ook deze maand zijn er een nieuwe DDC leden.
Bij deze nogmaals van harte welkom bij de club!
Freddy (Alfred)
Johnny-Boy (Jan)
Members in het zonnetje
Dragcat

Catman

GrimGul

Kalender december
26 november t/m 21 december warme winter weken
Het is weer december, tijd om van alles te doen wat niet zozeer met motorrijden te maken heeft.
Gewoon lekker genieten van de gezelligste maand van het jaar en niets is leuker om dit te doen dan met
familie en vrienden.
Deze maand is het extra gezellig in Soest waar de warme winter weken weer van start zijn gegaan.
En daar horen natuurlijk de lekkere oliebollen van de DDC bij!
Dus kom langs, laat zien dat je een member bent en geniet van een speciale DDC aanbieding bij de echte
oliebollenkraam van de warme winter weken!
Tijdstip: 10.00 - 17.00
Locatie: Dorresteinweg Soest
Maximum aantal members: nvt
Kijk voor meer informatie op warmewittewinterweken.nl
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