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®

MOOIE
DAGEN

GEOFFROI MARCHAL
MAAKTE SAMEN MET
ZIJN VRIENDEN VAN HET
MONS CHAPTER EEN
ONVERGETELIJKE TOUR
DOOR DE ARDENNEN
“Toen we hoorden dat het de volgende novemberdag twintig graden zou worden, wisten mijn
vrienden en ik meteen: wij gaan een mooie tour
maken. En we zijn erop uitgetrokken, met z’n
zessen, allemaal leden van het Mons Chapter.
De route ging via Hastière, Givet, Beauraing,
Rochefort, Dinant...: het mooiste van wat de
Belgische Ardennen te bieden hebben. En
uiteraard zijn we onderweg gestopt voor een
glas trappist op een terras. Heerlijk om dan je
indrukken te delen en samen te lachen en te
praten. Een onvergetelijke dag met fantastische mensen, mooie motoren, prachtig weer
en betoverende landschappen. Wat verlang je
nog meer?”

IN MEMORIAM

GASTVRIJHEID
& GEZELLIGHEID
DANIEL VANHASSCHE EN ZIJN VROUW BRIGITTE
BEZOCHTEN HET PLYMOUTH CHAPTER

Jan Morias († 14/12/2014)
Belgian Metropole Chapter

Marcel Smit († 23/12/2014)
Rock City Chapter
We wensen de getroﬀen families
en chapters veel sterkte.
HOG NEWS X
®

“Omdat mijn dochter in Exeter, GrootBrittannië, woont,
zijn mijn vrouw en ik
daar ook regelmatig
te vinden. En de laatste keer zijn we via
de Harley-Davidson
shop eens gaan kijken bij het Plymouth
Chapter. Het was een
heel ﬁjne ervaring:
we zijn er met open
armen ontvangen
en we voelden ons
superwelkom. Er was
toevallig op dat moment een ledenvergadering aan de gang. Grappig om te zien dat het
toch net even anders verloopt dan hier. Zo is
er elke maand een meeting, wordt de directeur jaarlijks verkozen en krijgen alle jarigen
een cadeautje. De leden vertelden ons ook

dat er twee keer per
jaar een modeshow
georganiseerd wordt
voor de Ladies of
Harley en dat zij zelf
het ontwerp voor hun
jasjes mogen kiezen.
En ook heel leuk: ze
gaan met z’n allen
iedere maand samen
eten. Omdat ons bezoekje zo ontzettend
gezellig was, hebben mijn vrouw en ik
de Engelse club hier
uitgenodigd. In maart
komen ze, naar de opendeurdagen van de
dealer Harley-Davidson Fraussen in Genk.
We zijn van plan om hen te ontvangen met
dezelfde gastvrijheid en gezelligheid. We
gaan tonen dat we dat in België ook kunnen.” (lacht)

