Nieuwsbrief evenementen
Oktober 2012
Oldtimerbeurs Vijfhuizen 29 & 30 september
Afgelopen weekend stond de club op de beurs in
Vijfhuizen met in totaal 8 auto’s. Een 1800 en een 2000
tilux als vertegenwoordigers van de jaren 60. In de
categorie van klein naar groot stonden een Isseta, een
700 en 501 in de entreehal, de onbekende BMW’s: Glas
GT en Goggomobil en last-but-not-least een Touring 2002
in nieuwstaat. Hierbij nogmaals dank aan degenen die de
stand bemand hebben en de auto’s ter beschikking
hebben gesteld, want zonder hun inbreng hadden we niet
3 nieuwe leden kunnen verwelkomen !

Nationaal Oldtimer Festival Zandvoort 30 september
Naast de Oldtimerbeurs in Vijfhuizen was de club op
zondag ook nog aanwezig op het Nationaal Oldtimer
Festival in Zandvoort. De Ford pick-up uit 1955 met een
3 liter 6 cilinder BMW-dieselmotor was een grote
publiekstrekker, maar gelukkig was er ook voor de
twee 323i’s, de 316, de Touring en de Baur voldoende
aandacht. Naast onze BMW’s stonden er nog
duizenden andere klassiekers van vele verschillende
merken, dus er waren genoeg mooie auto’s te
bewonderen. Voor een impressie kunt u nog kijken op
www.nationaaloldtimerfestival.nl/nl/photos/show/409/203/page/0/overzicht.html

Noord-Holland rit & koffieklets 21 oktober
Op zondag 21 oktober zal de laatste rit van dit jaar plaatsvinden. Piet
Burger en Geurt Plomp hebben een route in de omgeving van
Aalsmeer uitgezet en de rit zal eindigen bij het vernieuwde bedrijf van
Piet Molenaar. De inschrijving is inmiddels gesloten, maar als u snel
bent, kunt u misschien nog aanmelden bij Geurt Plomp.
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Oldtimerbeurzen Rosmalen en Eelde
Op 17 en 18 november in Rosmalen en op 1 en 2 december in Eelde
zal de club ook weer met een clubstand op de oldtimerbeurs staan.
Voor deze beurzen zijn wij nog op zoek naar leden voor op de stand
en uiteraard ook weer klassieke BMW’s. Als u medewerking wilt
verlenen aan een van deze beurzen kunt u zich aanmelden bij
evenementen@bmwklassiek.nl

Overige evenementen
CliniClowns Classic Car Rally op zondag 21 oktober. Als u niet deelneemt
aan de Noord-Holland-rit, bestaat ook de mogelijkheid om aan de eerste
CliniClowns Rally deel te nemen.
www.CliniClownRally.nl
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