Zomereditie Juli
Activiteit Toertocht
Zondag 5 juli 2020

Beste Oldtimerliefhebber
Het zou eigenlijk op deze datum de lange toertocht zijn maar dat doen we niet.
We willen toch weer beginnen , alles is wel op eigen risico.
Als alles zo blijft dat het nu is met het coronavirus gaat de tocht door.
De anders als anders tocht wel op 1.5 meter afstand is op:
Zondag 5 juli 2020
We willen in 3 of 4 groepen vertrekken dus niet allemaal tegelijk.
de eerste groep om 9.30 uur, de tweede om 10.00 uur en de derde om 10.30 uur,
als er veel opgaves zijn dan doen we nog een vierde groep om 11.00 uur.
Als je mee wilt doen geef je dan wel tijdig op voor 27 juni en in welke groep je
wilt, dit kan natuurlijk veranderen omdat niet iedereen in de zelfde groep kan.
Na deze datum is dat niet meer mogelijk om je op te geven, deze keer zijn we
streng. Wij delen dan de groepen in en op maandag of dinsdag krijg je te horen
in welke groep je zit.
* verzamelen bij Camping Liesbos Liesdreef 40 te Breda
* kosten € 7,50 per persoon. Graag gepast betalen. Opgegeven is betalen
Het zal wel anders gezellig zijn want het blijft nog steeds 1.5 meter afstand van
elkaar. Iedereen beslist zelf of hij mee wilt rijden, denk aan je eigen gezondheid.
Je bent niets verplicht. Ook al ben je opgegeven, maar op die datum verkouden
- koorts - ziek blijf dan thuis, dan zijn er geen kosten aanverbonden.
Opgeven voor 27 juni
Per mail: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl of per telefoon
Theo van der List:
mob: 06-13052809
Kees Lauwen:
mob: 06-51099348 of via WhatsApp
Riet Dekkers:
076-5021479
mob: 06-22071012 of via WhatsApp
Wij zien jullie graag tijdens deze tocht.
Deelname op eigen risico.
Voertuigen dien minimaal WA verzekerd te zijn.

De volgende extra activiteit is op zondag 6 september 2020
Als alles goed verloopt met het coronavirus en we mogen steeds een beetje meer
willen we dan een corsotocht te Zundert houden.
Omdat het bloemencorso niet doorgaat.
Dus versier je trekker met bloemen, kun je er alvast over na gaan denken hoe je
hem wilt versieren. Wie de mooiste versierde trekker heeft krijgt een mooie
prijs. Maar zonder versierde trekker mag je ook mee doen hoor.
Nader bericht volgt in augustus.

