Dragazine juni 2012
Deze maand in de nieuwsbrief:
- Deze maand jarig
- Wij het AC team hebben hulp nodig
- Nieuwe leden
- Foto’s Jubileum weekend
- Kalender juni

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 juli 2012 inleveren voor 20 juni a.u.b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
Wij het AC team hebben hulp nodig.
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, weekenden, winteractiviteiten en
de nieuwjaars borrel.
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’n beetje om het weekend. Bij eventueel slecht weer
kan de rit makkelijk een week worden verschoven.

Deze maand jarig
03 Hiker1957
07 rija
08 Koos2
11 DragOpa
14 Dragstar-San
15 Varo
20 Dragstar-dragon
Limbo-Star
29 Ad

Je kan 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.
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 ThunderStruck Ton
Nieuw lid
Ook deze maand zijn er een nieuwe DDC leden. Bij deze nogmaals van harte welkom bij de club!
Peter0 (Peter)

Foto’s Jubileum weekend 17 mei tm 20 mei
(kijk voor een compleet overzicht op het forum)

Kalender juni
03 juni: West Brabantrit
Tijdstip:10:00 - 16:00
Locatie: Rondom Breda
Maximum aantal members: 50
We vertrekken vanaf de bekende Mac Donald in Breda (Noord) richting Rucphen, Schijf en Nispen om
vervolgens de lunch te nuttigen bij Café Restaurant “Trapke Op” in Huijbergen. Na de lunch vervolgen we
onze weg richting Bergen op Zoom en Stampersgat en komen we aan in Fijnaart, tevens het einde van deze
ride out.
In Fijnaart is er gelegenheid om nog iets te drinken in (eet)café de Fendertse Hoeve.
Vanaf Fijnaart is het via de A17 nog ca. 20 km naar knooppunt Klaverpolder, vlak vóór de Moerdijkbrug aan
de A16. Lengte ride out: (Breda naar Fijnaart) ca. 100 km

17 juni: Noord Hollandse Polderrit
Tijdstip:10:30 - 16:30
Maximum aantal members: 30
De rit is 109 km lang.
Start:McDonalds Purmerend (Zuid) N235, Verzetslaan. Verzamelen 10:30 uur.
Lunch:Noordeinde, Restaurant “De Kleine Haag”,
Einde: BurgerKing, Zaandijk, A7 afslag N515. Aankomst: ca. 16:30 uur

24 juni: Dragstarmeeting
Tijdstip:10:00 - 17:00
Locatie: Parkeerplaats AC De Meern A12 Utrecht -Den-Haag
Dragstar meeting voor alle Dragstar rijders.
Rij je Dragstar, maakt niet uit welk type je bent van harte welkom.
Lid of forum lid of geen lid, iedere Dragstarrijder is welkom!
Gezellig informatie uitwisselen en natuurlijk al het moois bekijken!
Kijk voor meer informatie en/of je in te schrijven op het forum.

