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U heeft aangegeven informatie
te willen
ontvangen over het
initiatief
van een aantal mensen om een groep vrienden
en
kennissen bijeen te houden en niet uiteen te laten vallen.
(voorlopig)
Gekozen is daarbij
voor de naam ttMG de Vriendschaprr, een naam die de gevoelens van de geïnteresseerden
moet weergevên.
Het is dus een MG en géén MC !
MG staat voor lÍotor(rijders)Groep,
een groêp mensen met
dezelfde interesses
die op vríendschappelijke
basis maar
gezamenlijk met o.a.
onder volledige
eigen verantwoordinq
hun hobby bezig willen
zí1n.
Daarnaast willen
deze mensen ook (zonder verplichting)
gelegenheden
el-l<aar bi j andere
en iets
ontmoeten
ondernemen
qraarvan de kosten
zoals
b.v.
tijdens
een barbecue-avond,
volledig
evenredig en gezamenlijk
worden gedragen.
Het j-s dus geen club of verenigingr
êr is dus geen bestuur,
er zijn geen statuten
en/ot reglementen en .....
...er
hoeft dus ook geen kontributie
te worden betaald
!
Iedereen die zich hierbij
thuis voelt
en waarvan de inmiddels geformeerde groep ook vindt dat hij/zíj
een 'tgelijkgest,emderr is, kan inforrnatie
ontvangen.
Onder de naam rrNieuwsbriefrt
van deze MG
zullen berichten
worden verzonden.
Mocht dit een structureel
karakter
zullen de portokrijgen,
gezamenlijk
en papierkosten
van deze periodiek
rnoeten worden
gedragen.
De MG nag en kan op geen enkele wijze worden gezien als con- ".
curent of vervanging
van een (notor)club.
Het kan zuiver en al-leen êen aanvulling
z'ijn op iets wat men
nogelijk
elders rnist.
Àangezien er geen bestuur is, kenÈ de MG geen secretariaat.
lilel is er voor de coórdinatie
van ontvangen en te verzenden
gegevens een correspondentie-adres.
Vooralsnog
Ís gekozen voor van Geunslaan 2, 3843 CZ Harder:'
wijk,
wellicht
voor u een bekend adres.

Het gezarnenlijk ondernemen van akt,iviteit,en
zoals notorrijden en het organiseren van andere bijeenkonsten,
zal. onder de
noemer trtipstt aan u worden bekend gemaakt.
De nu reeds bekende rrevenementenrr staan in deze Nieuwsbrief.
Verder is er tninimaal één groepslid die zo goed als ieder
weekend op de motor rrer opuit trektrr.
Wilt u met hen hetzelfde
onbekende trajekt
afleggen,
bel dan
even. llet tel . nr. O34L-4L9388 .
De volgende trtipstr zí1n voor u:
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PTilKSTEREN.
Het is de bedoeling
om voor
gernteresseerden
afspraken
te maken met een camping in
Duitsland.
Vrijdag
en zaterdag gaat er
in ieder geval een groep(je)
naar toe. ltlilt u ook mee ?
BeI dan flU met 034L-41-9388
i.v.m.
rèserveringen
!!!!!!

T-T. ÀSSEnSIs er reeds een rrVriendschapracing teamtr ? Nee dus, wel
kunt u samen met een vaste
TT-bezoeker naar Àssen.
Hoe laat hij gaat en braar
vandaan hoort u als u belt
met 033-2459655
BARBECUTE-AVOTÍD.
Het zeLf bakken en braden van vlees
op houtskool,
doê je bij voorkeur in
de zomer. Kan dat ook nog in een bosrijke
omgeving, is de avond bij voorbaat een succês.
De organisator
via te1
is te bereí3en
nr. O577-49L687 Hij verwacht u op za26 juli
terdagaaond
maar weet het liefst
of u komt.
zo snel mogelijk
pRovTtÍeTt

zEttÀt[D-

uithoek
vergeten
Een onterecht
.ïe moet de weg
van Nederland.
goed kennen voor de leuke
plek jes. Op 13 Íri
gaat een zekere Jan Henk
naar Zeeland
Karssen toevallig
en als u ook met hen die kant
dan moet u vroeg uit
op wilt,
bed.

BOHLEI{.
is bowlen. In
Een leuk tijdverdrijf
en daar
Leusden is een bowlingcentrum
worden de gescoorde punten automatÍsch
geteld.
A11een dus maar concentreren
op
het gooien !

Wilt u het eens proberen, u kunt uw kunsten op 13 septenber vertonen. BeI wel
m e t e e n e ve n n e t 0 3 4 1 -4 L 9 3 8 8
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