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Mei 2018
Beste leden van Cruisin.nl,
Met deze speciale CTN 15 Nieuwsbrief willen we in het bijzonder de leden van Cruisin.nl bereiken, die niet
zo vaak een bezoek aan de website brengen. Op deze manier worden zij ook geïnformeerd over het
jaarlijkse internationale PT Cruiser evenement “Cruise the Netherlands”.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Team Cruisin.nl: info@cruisin.nl.

Cruise the Netherlands 15 (CTN 15)
Op 9 en 10 juni 2018 zal voor de 15e keer het
internationale PT Cruiser evenement, Cruise the
Netherlands, plaatsvinden. Als locatie is deze keer de
provincie Drenthe gekozen.
De organisatie is in handen van Cisca en Klaas Westra,
uiteraard in samenwerking met Team Cruisin.nl.
De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. Als CTN 15
hotel is deze keer gekozen voor: Hotel van der Valk in
Spier. Ook de Ontmoeting & Begroetingslocatie staat vast,
evenals de lunchlocatie.
Op de officiële CTN 15 website vindt u alle informatie
zoals een overzicht van het programma, van de arrangementen en natuurlijk het inschrijfformulier.
We raden u aan om ALLE informatie eerst heel goed te lezen alvorens u zich aanmeldt.
Vanaf 2004 organiseert Cruisin.nl dit 2-daagse internationale PT Cruiser feest. Elke editie was een groot
succes en nationaal & internationaal geliefd. CTN2 in 2005 werd het meest internationale PT
Cruiserevenement wereldwijd met 88 deelnemers uit 11 landen, CTN10 in 2013 bereikte met 91 PT Cruisers
het hoogste aantal deelnemers tijdens een CTN editie en CTN14 in 2017 had het hoogste aantal
Nederlandse deelnemers, namelijk 41.
Ook dit jaar hopen we weer op een grote opkomst. Op dit moment zijn er 57 aanmeldingen uit 8 landen:
Nederland, Duitsland, België, Engeland, Zwitserland, Zweden, Hongarije en Frankrijk.
Mogen we u deze keer ook verwelkomen op 1 of misschien 2 dagen puur PT Cruiserplezier?
Met vriendelijk groet,
Team Cruisin.nl
John Gortemuller, Theo van Cann en GertJan van den Berg.

