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Beste 4x4 vrienden, 

 

Gelukkig is het zover dat we weer iets kunnen organiseren. We hebben er met met z’n 

alle lang op moeten wachten maar het gaat echt gebeuren. 

 

Het is een jaar geleden dat we een weekend weg zijn geweest, en daar beginnen we dan 

ook maar weer mee. 

Van 17 t/m 19 september gaan we een weekend naar America. 

Camping “de Sleng” aan de Jacobs Poelsweg in America is ook dit jaar onze bivakplaats. 

Hier zijn jullie welkom vanaf vrijdag middag. We hebben hier alle ruimte de dan 

geldende corona regels kunnen we makkelijk na leven. 

Kosten voor de camping en de bbq zijn voor eigen rekening. Bbq en 

vlees uiteraard zelf mee brengnen.  

 

 

OFF ROAD RIJDEN 

We kunnen weer 2 dagen rijden op het terrein aan de 

Saarweg, hier kunnen we we weer van alles uitproberen. Ook 

kunnen we wat hindernissen maken als er iemand is met een 

graafmachine of minigraver die wat wil komen doen. 

 

Je kan ook alleen op zaterdag of zondag komen. Als je komt 

laat het even per mail weten dan hebben we een idee hoeveel 

leden er zijn. Gebruik van het terrein is gratis. 

 

 

Als er jullie het leuk vinden kunnen we op zaterdag ochtend ook een stuk van de 

Avondrit 2019 rijden daar in de buurt. 

 

Dit weekend is onder voorbehoud i.v.m. met de geldende coronaregels 

Maar we hopen jullie zeker weer te zien op 17 september 

 

Het bestuur 
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De volgende evenementen zijn onder voorbehoud gepland 

 

31 oktober: rijden op de Landsard samen met Off Road Challenge 

                    

                  We doen dit samen omdat er veel animo voor het terrein was 

                   en maar weinig omdat er pas vergunningen vanaf  

                   1 augustus afgegeven werden.  

 

12 december: gaan we naar Overloon vrijrijden. 

                       

                      Off Road Challenge huur de crossbaan daar weer en wij zijn  

                      ook weer welkom.           

 

Of we een vergadering kunnen / mogen houden is niet helemaal duidelijk, 

maar na de vakantie komt het bestuur weer bij elkaar en dan gaan we 

kijken hoe we dit kunnen gaan doen. Ook gaan we kijken hoe de 

evenementen kalender er dan volged jaar uit gaat zien. En of er bv. ook nog 

een Kerstrit kan komen. 

 

 

We zullen zien waar dit spoor ons brengt 

 

Tot snel allemaal 

 
 


