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Wie is er deze maand jarig en wie vorige maand:
Afgelopen maand is het mis gegaan met de verjaardag, dus hier alsnog een
overzicht van de jarige Joppen.
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Nieuwe leden
- Hoofd-lid
- Gezins-lid

: Hans139 (Hans Verhulsdonk)
: Chris139 (Chris Verhulsdonk)

- Gezins-lid

: Janoes (Jannie Goedhart)

- Hoofd-lid

: RuudV (Ruud Verhoekx)

- Hoofd-lid

: JR (Hans de Roo)

Welkom bij de gezelligste motorclub van Nederland!!!
==============================================================

Algemene Leden Vergadering + buffet
Datum:
Start:
Locatie:

23 maart 2014
15.00 uur tot 17.00 uur
Vakantiepark Dierenbos
Vinkeloord 1
5382 JX Vinkel

Omschrijving:
De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar op een nieuwe locatie gehouden
worden, om ook de leden in Brabant en Limburg eens van dienst te zijn
v.w.b. de reisafstand.
De locatie is:
Vakantiepark Dierenbos
Vinkeloord 1
5382 JX Vinkel
Input voor agenda kan je insturen naar Cor (Kiwero).
Na afloop van de vergadering zal is er een buffet geregeld, waar je je ook
voor moet inschrijven.

Het buffet ziet er als volgt uit:
-

2 soorten soep
Stokbrood met kruidenboter
Diverse koude salades
Een variatie in koude sauzen
3 soorten vlees (warm)
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-

1 soort vis (warm)
Gerookte zalm en garnaaltjes
Warme gemengde groenten
Warm aardappelgarnituur
Friet

De kosten voor het buffet bedragen € 17,95, waarvan de DDC € 7,95 voor
haar rekening neemt, zodat de eigen bijdrage € 10,00 bedraagt.
Dit bedrag s.v.p. na 1 januari en uiterlijk op 15 maart over maken op
rekeningnummer 1198.52.942 t.n.v. Penningmeester DDC o.v.v. "buffet
ALV"en nickname.
=============================================================

Vernieuwd MAG-bestuur
Zondag 16 februari 2014 hebben de leden van de Motorrijders Actie Groep
(MAG) op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 't Harde een nieuw bestuur
gekozen.
Voorzitter Wanda Dijkhorst blijft aan als voorzitter en ook bestuursleden
Ellies van der Laan en Harold de Bock blijven op hun positie. Nieuw in het
bestuur gekozen zijn Paul Hom, Peter van der Veldt en Ronald van
Westrenen.

Van links naar rechts: Ronald van Westrenen, Ellies van der Laan, Wanda Dijkhorst, Peter van der Veldt,
Paul Hom en Harold de Bock

==============================================================
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Alvast een vooruitzicht
* 6 april 2014
 Openings ride-out
Als start voor een geweldig motor jaar gaan we op 6 April beginnen met
de DDC seizoen opening ride out.
De start zal dit jaar zijn bij Mac Donalds in Moordrecht
We gaan weer een mooie rit door de polders en over dijkjes rijden
* 20 april 2014  Ronde Goeree Overflakkee
Verzamelen om 10:30 uur bij restaurant 't Pumpke, Benedenkade 9,
4797 AV Willemstad.
Over de Volkerakdam rijden we naar Goeree Overflakkee en via Den
Bommel, Stad Aan 't Haringvliet, Middelharnis, Dirksland, Stellendam
naar Ouddorp waar we de lunch zullen gebruiken bij restaurant
Pannetjes.
* 29 mei - 1 juni
 Hemelvaartsweekend 2014
Het motorweekend is van 29 mei tot en met 1 juni 2014.
Dit keer gaan we naar de eerste motorcamping van Nederland.
Motorcamping d’n Toerstop
Donderdag rijden we met een mooie ride out naar Limburg. We
vertrekken om 11:00 uur vanaf een nog nader te bepalen locatie.
De camping ligt in Melderslo in de gemeente Horst aan de Maas
vlakbij Venlo. We maken hier op vrijdag en zaterdag een mooie ride
out. Het gebied ligt dichtbij de Eifel en de Ardenne.
Als je een leuk DDC weekend wilt meemaken schrijf je dan nu alvast
in. We hebben een optie tot 31 januari 2013. Na 31 januari kan je
natuurlijk ook nog mee maar loop je de kans dat de blokhut of het
bunckhout bezet is. Eigen tent is altijd mogelijk.
Hemelvaartweekend arrangement inclusief 3 x overnachting,
Op zaterdagavond is in het café live muziek We gaan een optreden
meemaken van de band "TRIBUTOR"
* 15 juni 2014
 Eilanden rit
Een rondrit over ca. 115 km. langs de oevers van de Grevelingen, over
de eilanden Goeree Overflakee via de Brouwersdam naar Schouwen
Duiveland. Vertrek vanaf Willemstad en aankomst op de carpoolplaats
op Goeree Overflakkee. De lunch zal waarschijnlijk zijn in
Scharendijke.
==============================================================
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Grappen en gedichten
Motorrijden
Op de mooie zomer dagen, rijden op de motor door de mooie wegen en
paatjes van de natuur.
Rustig om je heen kijkend en genieten van elk moment, dat je over je
schouder of stuur kijkt.
Langzaam over de harde en onverharde wegen, een ritje van liefde, passie
en de natuur.
Langzaam rijdend over de wegen door en rondom de natuur heen.
Stiekem bij elke bocht, wat meer gas geven om beter door de bocht te
komen.
Soms stiekem over de Duitse autobaan en dan voor even het gas helemaal
open.
Dan weer rustig aan terug over de grens, langs de onbekende wegen en
paden.
Dan tijdens de rit, even je handen los van het stuur en hoog geheven in de
lucht.
Dan even het gevoel krijgen of je nu pas net leert hoe je echt vliegt.
Even het gevoel van gewichtloosheid en genieten van de natuur.
Tijdens de rit even je hand op steken, wanneer je een andere motorrijder
passeert.
Tijdens de rit je hoofd leeg maken en alleen maar genieten van de mooiste
rit.
Totdat je weer thuis bent gekomen van een mooi motor rit. Dan je motor
weer in de schuur zet en weer lekker kan bij komen van een onvergetelijke
rit.
Motorrijden is een passie wat niet iedereen bezit, maar wel gerespecteerd
word door elkaar.
Een gevoel wat je niet kunt verklaren, alleen als je zelf rijd of achter op zit.
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Panne
Een ruige motorrijder heeft panne niet zo ver van huis.
Terwijl hij moet wachten op de pech dienst, besluit hij winkelwaar te gaan
kopen.
Hij koopt 2 gepluimde kippen, 1 aambeeld,1 ijzeren emmer en nog 1 gans.
Op weg naar huis vraagt een oud vrouwtje hem of hij de weg kent naar de
appeldreef.
Ja die ken ik antwoordt de motorrijder ik woon er namelijk.
Je kan anders samen met mij te voet tot daar gaan.
Het oud vrouwtje antwoordt: Ik ben weduwe en woon dus alleen. Hoe weet
ik of je mij onderweg niet tegen een hek duwt mijn kleren afscheurt en mij
misbruikt.
Kijk nu eens goed zegt de motorrijder, hoe zou ik dat moeten doen? Ik heb
hier kippen, een aambeeld, een emmer en nog een gans vast.
Wel zegt het vrouwtje: Zet de gans op de grond en plaats de emmer er over
met het aambeeld er op, de 2 kippen zal ik wel vasthouden

Gezocht:
Wegens het veranderen van mijn motorhobby zijn we binnen de DDC op
zoek naar iemand wie het Dragazine over wilt nemen.
Bij interesse, dan graag een mail naar één van onderstaande emailadressen:
- Voorzitter: Wim (Dragstar Dragon)
mail: voorzitter@dutchdragstarclub.nl
- Secretaris: Cor (Kiwero)
mail: secretariaat@dutchdragstarclub.nl
- Penningmeester: Gerard (DragOpa)
mail: penningmeester@dutchdragstarclub.nl
- Algemeen bestuurslid: Wim (Free Biker)
mail: alg.bestuurslid@dutchdragstarclub.nl
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