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Medeoprichtster FEHAC.

MIDZOMERNACHTRALLY 2013

Beste Rovervrienden,
Voor de 3e keer organiseren we een Nachtrally. Na de editie van vorig jaar hebben we
besloten de rit wat korter te houden (+/- 120 kilometer). We beginnen de avond met een
ontvangst en rondleiding bij een uniek bedrijf : Carrosseriebouw Jansen

Hier heten we jullie welkom met koffie & cake. Daarna volgt een technische rondleiding
door een bedrijf met als slogan “Uw hobby is onze passie” … de vele projecten die er staan
geven een mooi beeld van de variateit van dit veelzijdige bedrijf…..
liefhebbers, DIT MAG JE NIET MISSEN !
Na een korte briefing en gaan we van start voor een nieuwe uitdaging ….. een nachtelijke
puzzelrit die ’s nachts tot in de kleine uurtjes zal worden verreden. Zorg dus voor een volle
tank en goede verlichting (reservelampen), dus ook in de auto voor het kaartlezen. Wij
zorgen voor een kleine versnapering voor onderweg en voor een aantal tankstations langs
de route! We hebben een ruim opgezette nachtelijke rit door een mooi deel van Nederland,
met een prachtige route…. Dus geef je gauw op !
We verzamelen 22 juni a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur bij:
Carrosseriebouw Jansen
Eikenweg 13
8124PH Wesepe
tel 0570-531286
We zullen ’s nachts op een ander punt finishen (Bussloo), daar zullen we jullie verwelkomen
met o.a. soep & belegde broodjes. Voor wie ’s nachts niet meer richting huis wil rijden, zijn
er eventueel een aantal hotels in de nabije omgeving te boeken (zelf regelen):




Postillion Hotel Deventer
Fletcher Hotel Gilde Deventer
Hotel Taverne Twello

Kosten Rally :
Opgeven
:

(tel. 0570-624022)
(tel. 0347-750471)
(tel. 0571-271514)

€
17,50 p.p. (betaling bij vertrekpunt)
uiterlijk 15 juni a.s. via mail aan info@classic-rover.nl
of telefonisch op : 0548-616114 (na 19.00 uur ’s avonds / Johan Löwik)

Wij, als organisatie, hopen op een grote opkomst en natuurlijk mooi weer voor onderweg !
Johan Löwik
Theo Groot Bruinderink
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