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Naar aanleiding
van de eerste Nieuwsbrief,
hebben een
aantal van u gereageerd,
meestal in de vorm van aannelding
voor een êvenement, in andere gevallen
rnet
een vraag.
ttwat is nu verder de bedoeling
De vraag bestond vaak uit
?rl
Welnu, dê eerste Nieuwsbrief
kan en mag niet anders worden
gezien als een opstap naar iets,
hrat mede door anderen en
hopelijk
ook door u vorm zal worden gegeven.
Het is dus absoluut niet zo, dat alle initiatieven
bij
personen vandaan behoeven te komen
dezelfde
Iedere ontvanger
van de Nieuwsbrief
kan met een idee: komen
en dit via de Nieuwsbrief
aan anderen mede delen.
ÍilaÈ wel van belang is, dat bij inÈeresse z.s.m. kontakt
wordt opgenomen met de organisator
Een voorbeeld:
de bowlingavond wordt door iemand georganiseerd.
Deze persoon reserveert
op eigen naam en voor eigen rekening
de
banen. Bij geen of een erg late reactie
kan het zijn,
dat
de resenrering
geannuleerd
weetr'l.s
om
te
voorkomen
dat
er
'ónnodig
privé
veel geld moet worden betaald.
Het is-.,"4tp absoluut
niet
zodat, de llG de VRJ,EflD9;CEAPis te
vergérÏïÈinq
met een vereniging.
Het moet een vriendengroep
zijn'die
regelmatig
elkaar ontmoet.bij
bepaalde Eelegenheden.
Is zotn gelegenheid
een
georganiseerd
iets,
dan rnoeten de kosten daarvan gezamenlijk
en evenredig
worden gedragen.
Het ontvangen van deze Nieuwsbrief
staat overigens
los van
het ontvangên van een verenigingsblad
en het dèelnernen adn
bepaalde aktiviteiten
van'welke
club dan ook.
tlocht op ternijn
blijken
dat dit inititat,ief
niet tevensvatbaar is,'zal
hiermee terstond
worden opgehouden.
tn L reacties
zullen
dus bepalend
zí1n !
Wilt u dus deelnemen aan de barbecue en/of het bowlen, bel
dan svp I{U EIf I{IEE IIORGEN. (zie
blad 2)
P r NKsT I ReAnPB Effi EE KBNp .
Op verzoek van de gelnteresseerden
in deel-name, blijven
we
in Nederland.
We gaan naar camping ilschoonbronrr, Va1kenburgerweg 128, Schin op Geul, tel.nr.
O43-4S9LZO9
Op vrijdag
t0 nei kunt u 's morgens na één of meerdere koppen koffie
om + L0.00 uur vertrekken
vanaf de Wittenburg
35
in rijkerk.
's avonds, dan kunt u om i-9.00 uur vertrekken
Gaat u liever
vanaf de van Geunqlaan 2 in Harderwijk.
Gaat u niet
camperen, maar wi.J.t u wel fteen clagje komênrt,
bericht
dit dan .€ven aan het, èorrespondentieadres.
Op naahdag L9 nei vertrekken
gezanrenlijk)
vre (hopelijk
weer
huiswaarts.
Bij aankomst op de.canping
kunt u melden dat u hoort. bij
llG de Vriendschap.. Heeft u zich (nog) niet opgegeven, maar
u wilt
al-snog mee, beI dan lÍU rnet 034L-419398
De camping bevindt
zich aan de rileg vanuit
Valkenburg
naar
Schin op Geul. aan de rechterkant
van de doorgaande weg en
is niet te niÈsen ! Àls de vooruitzichten
ons-niet
bediiegen,
gezellig
wordt
weekend. De lokatie
is
het een bijzonder
ieder geval'voór
afles en iedereen perfekt.
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PER'YTOTOR
OP
ZAKENREIS..
Oorspronkelijkom €or .,
zakewelale voor uit te I
nodigen en avontuurlijk
om zelfte doen:permotor
door de Statesof Canada.
Onder de naam Custom
Tours introduceert de
Rotterdamse reisorganisatieArgusTravelmotorfieevakanties. Tr,als in
zestiendagenopbezoekin
vier verschillendeStaten:
vierduizend mfil door
Arizona, New Mexico,
Coloradoen Utah. Of
eenrondreisoverBajaCalifomia, het paradijselijke
Mefcaanse schiereiland,
Maar een arrangement
naar de Daytona Bikeweek,een van 's werelds
grootstemotorfiets-evenementen,behoortooktot de
mogelijkheden,
Ook biedt
CustomTours'FIy & Bike'
anangementen,In deze
basis-anangementen
zijn
motorhuur, vliegticket,
luchthavenbelasting,
fransfersen eersteovernachtinginbegrepen.
Vanaf Í 1703,-, groepsreis
vanaf J 2900,-. Argus
Travel,O1SO69677O.
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