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

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 juni 2012 inleveren voor 20 mei 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
01 DDC
04 Draggie-As
08 Caro
13 Jari
19 Gecko
25 Madoera
27 Free Biker
Mabel
30 dragstar joyce

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!
Chris (Chris)

Foto’s ride-out’s april
Openingsrit 1 april

14 april Winter evenement Dragstar XVS Cardan 650 & 1100

Kalender mei
06 mei: Noord-Limburg route
Tijdstip:10:00 - 16:00
Locatie: Venray
Maximum aantal members: 50
Verzamelen 10:00 uur, vertrek 10.30 uur.
We rijden dan ongeveer 108 km door het mooiste Noord-Limburgs landschap op het randje van de Duitse
grens en de Noord Brabantse grens. Plaatsje zoals Well, Arcen, Broekhuizenvorst, Lottum, Sevenum,
Helenaveen, Griendtsveen zullen we door kruisen. Met twee rokers stops en één lunche stop.
En voor de mensen die al wat eerder willen komen, er is een eventueel vernachtingsadres.
Deze ligt niet ver van route. Meer informatie kan je terugvinden op het forum

17 mei tm 20 mei: Jubileum weekend
Tijdstip: 11:00
Locatie: vertrek Mac IJsselstein
Maximum aantal members: 80
Programma
Dag 1, donderdag 17 mei.
We verzamelen om 10:00 uur bij de MAC in IJsselstein.
Om 10:30 uur beginnen we aan een mooie Ride Out naar “The Rose”.
Free Biker zal ons leiden over schitterende wegen. Onderweg lunchen we ergens.
Rond 18:00 uur komen we aan bij onze bestemming
(http://www.motorcampingtherose.eu/)
Dag 2, vrijdag 18 mei.
Na het ontbijt maken we een mooie Ride Out naar een motormuseum
Dag 3, zaterdag 19 mei.
Wederom een leuke Ride Out naar een …….. verrassing
Vanavond is er een gezellige BBQ.
Dag 4, zondag 20 mei.
Na het ontbijt gaan we weer richting huis.
Weer een weekend om nooit te vergeten.
Wat gaat dit kosten
The Rose biedt ons een arrangement aan van € 70,- p.p.
In dit arrangement zit het volgende inbegrepen:
• 3 x ontbijt, met Duitse Broodjes
• 2 x dagmenu
• 1 x BBQ, met vlees van de Duitse slager
• 3 x overnachting in eigen tent (camper mag ook en er is elektriciteit € 2 p.d.)
Maar er zijn ook nog opties om in een caravan of huurtent te overnachten.
De accommodatie ziet er toppie en gezellig uit met een echt bikers café.
De drankjes worden met muntjes afgerekend.
Alle drankjes kosten € 1,50 per glas, het maakt niet uit of je bier, wijn, limo.
Bacardi mix en whisky mix en een half liter witbier kosten 2 muntjes.
Kofﬁe en thee is gratis 24/7.
We kunnen gezellig een biertje drinken, dansen en karaoken.
Ook is er gelegenheid voor andere spelletjes…..zoals tafelvoetbal en darten.

Kijk voor meer informatie en/of je in te schrijven op het forum

