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KATTPEERWEEKEND.
het Pinksterkampeerweekend was zodanig,
De sfeer tijdens
werden gehoord over het nogmaals
dat er al snel geluiden
gaair kamperen dit j aar.
Tijdens de bijeenkomst bij Bert & Mathilda van den Hoorn
gestalte en het ziet er nu a1s
kreeg e.e.a. definitief
volgt uit:
vrijdag
1-5 / zaíerdag 16 / zondag 1-7 august,us gaan we
8 te Markelo.
naar camping Hessenheem, Potdijk
0547-3612A0
TeI.nr.
(zelfs een zwembad om
mensen, goede outillage
Gezellige
niet)
dus succes is
de mot.or schoon te maken ontbreekt
!
verzekerd
Door omstandigheden (gezondheidsklachten e.d.) zul-fen een
het
aanLal deelnemers met de auto komen zoals ook tijdens
zoals onze
Binnen de vriendengroep
Pinksterweekend.
gfeen probleem.
is dat uiteraard
"MG de Vriendschap"
Mocht u door drukke werkzaamheden of andere oorzaken niet
komen, dan bent u uiterhet gehele weekend kunnen of willen
aard we1 van harte wel-kom om b.v. de zaterdagavond-barbecue
bij Le wonen.
inschatting
te kunnen maken van wj-e er komen
Om een kleine
barbecuen, gaan kamperen e.d. is het we] aan te bevelen
interesse
hiervan melding maakt bij Bert & Mathilda,
dat u bij
al op donderdag
0341-352508 (ztj gaan waarschijnlijk
teI.nr.
a4 augustus !!) of bij Bert & Lia Karssen, te1 .nr. 034'1{419388
,'We.iiaken er weer eea-,gÊzel,I:Lg
ï..,aten we één ding afspreken;
aan teruq
oebeuren van waar we mêt, veel plezLer
kunnen denken!

,briq4lÍl{J."

"
Route naat Heasenheem:
Saelweg A 7
trIarkeTo
Afelag
Markelo/Goot
Richtlng
MarkeJP
3 km. buíten
Éf,àtt
bolrdie
Heeaenheem
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TOERRTTTEN.
j .1. mocht een tiental
geinteresseerden
op zondag 13 jufi
kennis van Jan Henk
opnieuw genieten van de topografísche
werd toen verreden.
Karssen: de lang verwachte Zeelandrit
zo'rr 500/550 km., perfekt weer (op een
Ouderwets gezellig,
klein buitje
aan het begin na) dus een toerdag in optima
forma.
Zoa1s u weet, heeft de MG de Vriendschap geen Loercommissie
of iets van dien aard.
en een
iets organiseren
federeen kan voor deze vriehdengroep
aantal doet dat ook.
(met aanhang) verzorgden de ]oHenk v/d Veen & Henk Karelsen
katie voor het Plnkst.erkampeerweekend, Bert en Mathilda van
den Hoorn regelden de camping voor het komende kampeerweekend,
Jaap Hovenkamp verzorgde met o.a. Arthur Schouten en Hans van
ín auguseen rit
Ruitenbeek de barbecue, Hans Termaat rijdt
in
tus, Henk van de Veen in september en Erik Christiaanse
oktober terwij 1 Bea en Henk Karelsen de bowlingavond verzorgien
en Henk met een groepje van zes de TT-races bezocht. U zieL
het, vele zíjn druk en ent,housiast bezig met a1s
Bert. en Lia Karssen.
aanspreekpunt voor a1le aktiviteit,en
Verder drukken Bert en Lia uiteraard
de Ni-euwsbrief waarvan
de tektst. wordt verzorgd door Henk Karelsen (maar dat was u
waarschijnlijk
aI wel opgevallen)
ED, er oebeurt, meer. ia zelfs
veel meer !
Híerover leest u in september het e.e.a./
wellicht
in de
Nieuwsbrief of op andere wijze.
Wilt u ook iets organiseren
?
Bel dan met Bert & Lia en overleg dit. even. Hun telefoonnr. is nog steeds 0341-419388.
Oh ja, dat is gewoon t.huis en niet 'tmobieL" daar doen ze n.L.
niet aan.
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NTEWSBRTEF:
Diverse
lezers
van de Nieuwsbrief
ontvangen
deze vanaf
het
begin en ook vanaf het begin
GRÀTIS.
Een aantal
keren
is
door lezers
te kennen gegeven,
dat de
NieuwsbrÍef
voor een aant.al- mensen geld zaT kosten en dat is
natuurlijk
ook zo.
Papier, enveloppen en postzegels moeLen worden betaald.
Vanaf geptember zal- er iet,s gaan veranderen aan de Nieuwsbrief.
Voor het oog wordt deze mooier en zal- er iets over een bij drage in de kosten worden bijgevoegd.
De rest blijft
nog even een verrassing,
de Nieuwsbrief
van
september is in ieder geval nog gratis
en daarmee rolt
deze dus voor een aantal lezers al een half jaar gratis
in de
brievenbus
!

@,ffi.TEPSe
Zoal-s al- eerder is aangegeven, rijdt
Hans Temaat
3 augustus a.s. ziln Kuetrit.
Hans vertrekt
om 9.30 uur vanuit Harderwijk vanaf
parkeerplaats
(t/o bioscoop)
bij de boulevard

op zondag
de motor-

Henk van de veen rijdt
op zondag 28 september zLJr. inmidders
zéêr bekende B&B-rit.
Waar dit voor sÈaat ?
líelnu Betuwe- en Brabantrit
is de volredige
benaming, Henk
vert.rekt vanaf zíln woning om 11.00 uur en hij rekent op een
gezellig
aantal geinteresseerden.
Erik christiaaase
is de laatste
van dit overzicht
voor d.e komende maanden.
Hij gaat met u vooru:-t maar ook terug in de tijd
door tijdens
een leuke rit
een kast.eel te bezoeken.
Heden en verleden
worden dus gecombineerd en Erik doet. dat samen met u op zondacr 12 oktober.
Deelnemers aan deze Kaeterenrit
worden om L1.00 uur verwacht
bij Bert & Lia Karssen, want vanaf hun adres vertrekt
Erik.
voor
zijn
niet

a}le rit.ten is uiteraard
ook wederom van toepassinq:
de weersomsëandtgheden eeh| eleeht,
dan gaat de rtÉ,
door !

