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Woord vooraf
Het cabrioseizoen ligt al weer even achter ons.
Zelfs de herfstkleuren zijn al bijna verdwenen,
de 1e herfststorm is een feit en de 1e natte
sneeuw is in ons land al gevallen; we maken ons
op voor de winter.
Dit betekent niet dat wij als bestuur van onze
club stil zitten, evenals een aantal van onze leden.
Zo hebben we op zaterdag 19 november jl. het
BMW Z1 Najaarsdiner gehad. Organiseren onze
leden Guus en Monica voor het eerst in de geschiedenis van onze club in december een kerstweekend in Brussel en zijn de voorbereidingen
voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari a.s. in volle gang. U ontvangt uiteraard nog
de uitnodiging van ons.
Kortom ook in het winterseizoen genoeg te beleven met en binnen onze club!

Overlijdensbericht
Helaas moeten we deze keer beginnen met een
triest bericht. Kort geleden bereikte ons het
droevige bericht dat ons clublid Karel Beijers op
13 oktober jl. is overleden. Wij wensen Marianne, kinderen, kleinkinderen en familie sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

KNAC
Aangezien onze Z1’s in waarde blijven stijgen is
het van groot belang uw auto tijdig te laten
taxeren door een erkend taxateur.
Roland Vet heeft bij de KNAC een offerte aangevraagd voor de KNAC Classic CAR Verzekering.
Op basis van de door Roland aangeleverde informatie heeft hij een premie geoffreerd gekregen
van € 523,77 (WA Volledig Casco) met een standaard eigen risico van € 225, -. Mocht u meer informatie willen ontvangen van Roland dan kunt
u hem mailen op rvet@chello.nl

Najaarsdiner
Zaterdag 19 november jl. hebben we een gezellig diner gehad bij restaurant Vuur in Baarn. Met
een kleine maar zeer gezellige groep hebben we
genoten van een 3-gangen diner. Vergezeld van
een glaasje heeft het allemaal heerlijk gesmaakt, is er weer gezellig bij gekletst en zijn er
weer nieuwe ideeën naar voren gekomen voor
volgend jaar…

gemeend u deze nu alvast toe te sturen met het
oog op de invulling van de ritten. Hopelijk hebben een aantal van u aankomend jaar op genoemde data gelegenheid een rit te organiseren.
We zijn en maken samen onze club zodat we als
bestuur echt een beroep op u moeten doen voor
de invulling van de dagritten. Gelukkig weten we
nog van vorig jaar dat zich al een aantal mensen
hebben opgegeven voor 2017; dat is alvast een
goed begin!
Seizoen 2017
Graag informeren wij u alvast over de evenementenkalender voor 2017. U was tot dusver gewend deze tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd te krijgen. Het bestuur heeft

Uiteraard zijn Rob en Evelien altijd bereid u te
ondersteunen met de organisatie en u te voorzien van tips.
Zie voor de kalender de laatste pagina.

Evenementenkalender
Zondag 26 maart

openingsrit

Weekend 29 en 30 april

Belgiërit georganiseerd door
Lieven en Dirk

Zondag 28 mei

dagrit

Zondag 25 juni

dagrit

Zondag 16 juli

Oldtimer event Luttenberg +
toertocht Salland en Twente.
Coördinatie Jaap de Jonge

Zondag 20 augustus

dagrit

Zondag 17 september

dagrit

Zondag 15 oktober

slotrit

Met deze nieuwsbrief bent u weer even bijgepraat. Wij wensen u alvast een gezellige decembermaand toe!
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