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Verslag bij eenkomst HDC Eindhoven 23 augustus 2019
20.30 uur

Opening van de bijeenkomst
Verslag bijeenkomst 26 juni 2019
Het verslag van de bijeenkomst op 26 juni 2019 wordt zonder aanpassingen
aangenomen

Gereden Ride out
Op 11 augustus zijn we met Hans van Kimmenaden door het mooie Limburg gereden
We zijn vertrokken van af MacDonalds.in Nederweert de rit was ongeveer 160 km lang
.
Bedankt Hans voor de zeer mooie rit

8 september

Mededelingen van het Bestuur.
Ride outs op
Op 8 september gaan we naar Grazweil, daar bezoeken we de uitkijkpunten van de
bruinkoolafgravingen (zie bijlage)
Ook nu weer vertrekken we bij MacDonalds in Nederweert om 11uur
BIJ SLECHT WEER GAAT DEZE RIT NIET DOOR LET DAAROM OP DE CLUB
APP
Deze rit wordt opnieuw voorgereden door Hans van Kimmenaden.

26 september

Lichtjes route door Eindhoven
Vertrek om 20.00uur bij US-Style deze wordt voorgereden door
Tinus van de Wildenberg

29 september

Gentlemans ride, vertrek om 10.30 uur uur bij US-Style in Leende

22 november

End of Season party, deze begint om 20.30 uur bij US-Style.
We zullen ook dit jaar weer zorgen voor een uitgebreid buffet met gezellige muziek.
Voor leden is dit geheel gratis en voor introducees kost het maar €10. =

Discussie over: Hoe bereiken we de leden beter.
Er werd uitgebreid gediscussieerd en er werden diverse ideeën geopperd welke door het
bestuur zullen worden uitgewerkt en we zullen diverse ideeën in de praktijk gaan
brengen
Namens het bestuur H.D.Chapter Eindhoven
m.vr.gr
John Mollee.

Grazweiler II, 8 september
De rit op 8 september 2019 heeft als reisdoel het bezoeken van de
uitzichtpunten van de RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)
bruinkoolafgraving Grazweiler I.

Uiteraard gaan we autobaan vermijden maar zoeken niet alle kleine
weggetjes op. De rit gaat door de nodige dorpjes, landbouwgebied en
wat
bossen. Bij Tante Lucie in Wassenberg stoppen we voor lunch. Daarna
door
naar Grazweiler I. Op de terugweg kunnen we nog wat snacken of
drinken in Hückelhoven of een terrasje pikken in St Odiliënberg om te
bespreken of we nog een keer naar Hambach moeten, de grootste RWE
afgraving.
Vertrekpunt: McDonalds Nederweert, tijd: 11:00

