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Evenementenagenda

voorwoord
Beste DCN-ers,
De zomer komt eraan. En als deze
uitgave van Dashboard op de mat
valt, hebben we al 2 DCN evenementen achter de rug. De algemene
ledenvergadering, losgeweekt van
een DCN rit, was een redelijk succes. De deelnemers hebben zich
goed vermaakt. Geen stress van
een rit of andere evenementen.
Maar een middag heerlijk DeLoreaniseren in een mooie omgeving.
En op de koop toe een gezellige
vergadering!!! Een aantal van de
deelnemers waren inclusief DeLorean, het was immers een mooie
dag en een prima start van het nieuwe seizoen. En we hebben meteen
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kan worden met de meest uiteenlopende artikelen met onze D als
middelpunt. Maar u kunt alvast
weer shirts bestellen. Door middel van de te kiezen opdruk kunt u
deze zelfs een persoonlijke ‘touch’
geven.

Dan is er ook nog minder leuk nieuws. De column van Rob van der
Veer ontbreekt deze maand. Dit
komt omdat Rob erg ziek is en in
het ziekenhuis ligt. Hij heeft inmiddels een aantal chemokuren achter
de rug als behandeling tegen het
gezwel dat bij hem geconstateerd
is. Rob is er zelf erg positief onder,
want het ziet er naar uit dat het
goed te behandelen is. Hij
gaat nu richting een zware
De deelnemers hebben zich goed vermaakt.
operatie. Praten is erg
Een middag heerlijk DeLoreaniseren in een
vermoeiend, maar hij heeft
mooie omgeving.
de beschikking over Wifi en
een MacBook Air. Hij stelt
de data voor de najaarsrit en ALV
een leuke en bemoedigende opkikvoor 2013 vastgezet. Reserveer 23
ker via de mail op prijs. U kunt hem
september 2012 en 10 maart 2013
bereiken op het e-mailadres rob@
alvast in uw agenda. Dan kunt u het driebier.net. Rob, we wensen jou
al niet meer vergeten.
van harte beterschap en hopen je
snel weer te zien en van je te lezen.
Ook is onlangs de clubwinkel
geopend. Welmoed en Rob hebEr zijn nogal wat evenementen dit
ben er wel wat tijd in moeten
jaar. De Belgische club organiseert
steken eer het een eenheid was.
een 4-daags evenement in en om
Maar er staan inmiddels weer een
Brugge. De Duitse club heeft een
aantal artikelen online. Ik ben nog
evenement in zuid Duitsland. U
wel op zoek naar leuke en nuttige
kunt als gewoonlijk alles terugvinideeën om de winkel verder te
den in onze agenda en op het
vullen. Het zou toch geweldig zijn
forum. Als u gaat, rij voorzichtig en
als de winkel een heel eind gevuld
heel veel plezier deze zomer !!!!
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