Rijen, 9 maart 2020

Beste Leden,
Zoals altijd willen wij jullie elke maand een evenement bieden om een gezellige dag
te kunnen rijden met onze 4x4’s, maar helaas hebben we de laatst maanden nogal
wat omstandigheden gehad die wij niet zelf in de hand hadden/ hebben.
Zo zijn er evenementen waar niet gernoeg deelnemers voor zijn en daarom niet
doorgaan, in februari stormen waardooor evenementen worden afgrelast.
Nu hebben we de datum van de Brabantrit moeten aanpassen omdat we niet alles
geregeld konden krijgen zoals wij dat wilden.
En nu hebben we vandaag gehoord dat er weer niet meer gereden mag worden in de
groeve in Euskirchen in Duitsland.
Hierdoor is het voor ons heel moeilijk om jullie een evenementen kalender toe te
sturen, mede omdat wij vaak zelf niet weten hoe de volgende maand eruit ziet.
Maar we zijn steeds bezig met oplossingen te bedenken. Zo gaan we op een later
tijdstip naar de crossbaan in Helmond en zijn we voor april druk aan het zoeken voor
een alternatief.
Het is jammer dat het niet meer zo gemakkelijk gaat als vroeger, maar dat zijn de
veranderende tijden, waarin niemand meer zo makkelijk toestemming geeft om op
zijn of haar terrein te rijden.
Jullie horen zo snel mogelijk wat er de komende maanden voor evenemnten zijn.
Groetjes
Justie 4x4-hout

Vriendenkring
4x4
Nederland
5 april Brabantrit 2020
Inschrijven vanaf 10.00 uur in
cafe “Bo en Zo” aan de
Mariastraat in in Mariahout
Het eindpunt van de route is ook
in dit cafe.
Kosten voor de rit is € 5,00 per auto, aanmelden
via de mail “mail@vriendenkring4x4nederland.nl
Groene kaart van de auto meebrengen bij
inschrijven.
Als het weer zo blijft zijn modderbanden geen
overbodige luxe, en een lier die werkt. Want we
hebben wederom weer een nieuw gebied gevonden
met paden die we nog niet in een rit hebben
gehad.en de wegen zijn hier niet al te best.
Wij wensen jullie veel plezier.
Voor de mensen die met honger terug komen in
het cafe is er de mogelijkheid om broodjes en
soep te kopen

We zien jullie graag op 5 april
4x4 groet het bestuur

Volgende evenementen

april: hier wordt nog aan gewerkt
20 t/m 24 mei: Hemelvaartweekend
21 juni: evenement met als afsluiter
Onze bekende 4x4 BBQ

Corona en geplande evenementen
Helaas weten ook wij niet hoe e.e.a. zich
gaat ontwikkelen de komende
maanden. Maar het zou kunnen dat
wij ook een keer een evenement
moeten afzeggen.
Wij houden de berichtgeving net als
jullie hierover ook goed in de gaten.
Het zou niet leuk zijn als dit moet,
zeker omdat de het evenement van
februari ook moesten afzeggen
i.v.m. de storm. Maar dit
evenement wordt nog een keer
ingehaald. Maar daar is nog geen datum
bekend

