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voorwoord
Waar zouden we zijn zonder de DeLorean Club Nederland? Een vraag die
onwillekeurig in mij opkomt vanavond.
Ik ben vanmiddag te gast geweest bij
het huwelijk van Ian en Linda Hoogeboom. Samen met Eric, Daisy, Mart en
Welmoed hebben wij Ian en Linda verrast met een bezoekje. En een verrassing was het zeker. Maar er was nog
het e.e.a. aan vooraf gegaan.
Ian belde mij een week voor zijn huwelijk op. Zijn overlooptankje was stuk
gegaan. En hij wilde uiteraard trouwen
in zijn DeLorean. Het vervangende
tankje was van mindere kwaliteit. En
het besluit was snel genomen om mijn
oude tankje aan Ian uit te lenen, zodat
hij kon rijden. Ian had er niet veel
vertrouwen in dat het goed zou gaan,
maar ik wel. En inderdaad, het kersverse echtpaar en de DeLorean zijn
heelhuids aangekomen op de overigens prachtige trouwlocatie. En Ian
was een gelukkig mens. Maar wat mij
vooral opviel, was, dat hij verrast was
door alle hulp die hij gekregen had bij
het rijklaar maken van zijn DeLorean.
Voor mij was dit heel vanzelfsprekend,
maar blijkbaar was dit bij hem heel
anders aangekomen. En dat is meteen
de essentie waar het binnen de club
om draait.

Foto: Frederik van Acker
Evenement: DCB 2014

DCN is nu ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.
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En veel leden weten dat niet. Omdat
ze nooit of bijna nooit bij een van de
DCN ritten aanwezig zijn. Natuurlijk
heeft iedereen zijn eigen reden om lid
te zijn van DCN. Maar er is veel meer
dan het Dashboard alleen......
Maar vandaag ligt hier dan toch al
weer het derde Dashboard van 2014.
We zitten nog midden in de zomer,
en we gaan toch al weer richting de
herfstrit in september. Deze keer in
België, en georganiseerd door Benny
de Mesmaeker. Plannen voor 2015
liggen al op de plank, en als mijn voornemen doorgaat dan zit er een heel
bijzonder evenement aan te komen.
Ik kan er nog niet te veel over loslaten
omdat nog veel onzeker is. Ik moet
eerlijk bekennen dat ik het zelf ook
best spannend vindt, omdat het iets
is wat binnen DCN nog nooit eerder
georganiseerd is. Laat staan dat ik dit
ooit georganiseerd heb. Maar voor het
zover is, wens ik jullie veel leesplezier
met het huidige Dashboard. Have a
Nice DeLorean summer!
Frank Lommen
Voorzitter

http://facebook.com/deloreanclubnederland
http://twitter.com/DeloreanClubNL
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Niet het prachtige clubblad, niet
de ritten die door het jaar heen
plaatsvinden, maar de mensen die
elkaar leren kennen en onbaatzuchtig helpen maken de club.
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