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DCN heeft 2014 knallend afgesloten.
48 seconden roem op TV bij de zender
NPO3 vielen onze club en Gert Roest
ten deel. Zoals u in ons vorige dashboard hebt kunnen lezen heeft Gert
het idee opgevat om deel te nemen
aan 3FM Serious Request. Hij heeft
geld opgehaald met de verkoop van
rondritten en verder zijn er nog een
aantal donaties binnengekomen, Dit
alles heeft € 362,- opgeleverd voor het
goede doel. Iedereen die gedoneerd
heeft overigens hartelijk dank. En Gert.
Die heeft vooral genoten. Van het evenement, de rondritten en alle aandacht
die hij gekregen heeft.
Dit jaar is ook de eerste keer dat onze
geliefde DeLoreans verplicht binnen
moeten blijven. Als uw auto onder de
overgangsregeling valt, dan mag in
in de maanden December, Januari en
Februari niet gereden worden. Toen
Gert mij belde met zijn wens om mee
te doen, ben ik gaan zoeken of er toch
een mogelijkheid is om dit te realiseren.
En die heb ik gevonden. Wat blijkt. Er
is zoiets als een evenementenregeling,
deze heb ik al eens genoemd. Je mag
dan met een geschorst voertuig aan
maximaal 4 evenementen, maximaal
6 dagen per jaar deelnemen. En dat
gedurende alle maanden van het jaar.
Er zit maar een addertje onder het gras.
Het voertuig moet wel geschorst zijn.
Dus dat heeft Gert ook gedaan. DCN
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2015 is begonnen. Doc Brown reist dit
jaar naar 21 oktober in de film Back to
the Future II. Om te zien wat er met de
kinderen van Marty McFly gebeurd. 26
jaar geleden werd er op een bijzondere
manier naar de toekomst gekeken, En
niet altijd zonder succes. We kennen dit
van andere science fiction programma’s
als bijvoorbeeld Star Trek. Zo werd er
onlangs een hoverboard gepresenteerd
aan het publiek. wel met een paar
beperkingen, maar zweven deed-ie.
En wellicht zijn er nog een paar andere
gadgets aan mijn aandacht ontsnapt.
Daar tegenover staat dat we niet meer
faxen. Om kort te zijn, we gaan kijken
of we van deze dag iets leuks kunnen
maken voor de leden van DCN. Wellicht
houden we dan de herfstrit. Maar om
dat zeker te weten zult u toch echt
even in de toekomst moeten reizen.
Natuurlijk in uw eigen DeLorean……
Live the dream…
Groeten,
Frank Lommen
Voorzitter
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DCN is nu ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.

heeft een aanvraag gedaan bij de belastingdienst, en het evenement werd
goedgekeurd. Maar laten we eerlijk
zijn, de nieuwe oldtimer regeling ligt
bijna iedere liefhebber als een steen om
de hals. Laten we hopen dat de politiek
toch een keer tot inzicht komt, en hier
een einde aan maakt.
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