December 2017
Beste leden van Cruisin.nl,
Met deze 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 op de hoogte gebracht van de laatste
informatie over de diverse activiteiten van onze club.
Sinterklaas en zijn al dan niet gekleurde Pieten zijn inmiddels al weer vertrokken en de Kerstman is
aantocht. December is de maand van de huiselijke feestelijkheden. Daarom ook de maand zonder meeting.
In deze Nieuwsbrief wordt u o.a. uitgenodigd om onze Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2018 bij te wonen.
Verder vindt u een oproep om uw donatie voor 2018 over te maken. Ook ziet u een overzicht van de tot nu
toe geplande meetings en sleuteldagen. Kortom genoeg leesvoer om u even van de straat te houden.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Team Cruisin.nl: info@cruisin.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2018

Ook in 2018 houden we weer onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zondag 14 januari.
We hebben ook deze keer weer een centraal gelegen locatie gekozen. Op die manier willen we zoveel
mogelijk leden in de gelegenheid stellen om de 1e meeting van het nieuwe jaar bij te wonen.
Na de Ontmoeting & Begroeting rijden we een toerrit o.a. langs de Linge. We bezoeken het
miniatuurautomuseum Minidome. Het officiële gedeelte vindt plaats in de Schildkamp in Asperen. Hierna
laten we daar de ballen rollen tijdens een bowlingcompetitie, met een leuke prijs voor de beste speler en
we sluiten de dag af met een lekker stamppottenbuffet. Eveneens bij de Schildkamp.

Klik op de afbeelding voor meer informatie én aanmelding. (eerst inloggen a.u.b.)

Donatie 2018

Team Cruisin.nl heeft besloten de jaarlijkse donatie, die verbonden is aan het lidmaatschap van Cruisin.nl,
ook voor 2018 voort te zetten. Als lid van de 1e Nederlandse PT Cruiserclub verzoeken we u uiterlijk
1 februari 2018 uw donatie aan de clubkas over te maken.
De leden die dit al gedaan hebben bedanken we hiervoor.

Net als voorgaande jaren is de donatie maximaal 25 euro. (dus elk bedrag tot 25 Euro per lidmaatschap
wordt als donatie voor 2018 geboekt). De jaarlijkse donatie dient te worden overgemaakt naar de INGrekening van Cruisin.nl:
IBAN: NL07INGB0006030190
BIC: INGBNL2A
ING-bank Nederland
Ten name van: Cruisin.nl
Plaats: Hoorn, Nederland
Vermeld s.v.p. bij je overschrijving: Donatie 2018
BELANGRIJK:
Wenst u niet langer lid te blijven van Cruisin.nl, stuur dan a.u.b. een mailtje naar administratie@cruisin.nl
met de mededeling "einde lidmaatschap". Mocht u besluiten om uw lidmaatschap bij Cruisin.nl te
beëindigen, dan worden zowel uw account als uw berichten op het forum verwijderd. Dit geldt ook voor de
leden, die hun donatie per 1 februari niet voldaan hebben en/of voor de leden van wie we geen reactie
hebben ontvangen.
Bezoek de rubriek Informatie "Lid worden" in het topmenu voor meer informatie over de donatie
of klik hier.
Wij danken u bij voorbaat voor de voortzetting van uw lidmaatschap.

PT Meeting Point

Cruisin.nl lid Jeroen Rovers heeft besloten om ook in 2018 eens per 3 maanden zijn locatie in Roosendaal
open te stellen voor de klusser. Deze bijeenkomst staat bekend als het PT Meeting Point, kortweg PMP.
Natuurlijk bent u ook welkom als u alleen een kopje koffie wilt drinken of gewoon wat bij wilt kletsen met
Cruisin.nl leden onder elkaar. De laatste PMP van 2017 vindt plaats op zaterdag 9 december.
Locatie: Belder 96H te Roosendaal. Voorwaarde is dat zich minimaal 3 Cruisin.nl leden aanmelden.
Klik HIER voor meer informatie. De data voor 2018 worden daar binnenkort bekend gemaakt.

Sleuteldagen
Je hebt vast wel eens van
die momenten, dat je iets
aan je PT zou moeten
(laten) doen. Naast de
sleuteldagen van PTC West
Nederland bestaat er voor
Cruisin.nl leden ook de
mogelijkheid om te (laten)
sleutelen op de Noordelijke
Sleuteldagen.
Uiteraard zijn Cruisin.nl
leden uit de rest van het
land daar ook van harte
welkom!
Alle sleuteldagen zijn gepland voor de zaterdag. Er kunnen, afhankelijk van de behoefte, nog extra
sleuteldagen toegevoegd worden.
De eestvolgende Noordelijke sleuteldag staat gepland voor 16 december. Die van PTC West op 9
december.
Op deze pagina vind je een overzicht van de beide sleuteldagen.

Wilt u eens kennis maken met leden van Cruisin.nl?

Hieronder vind u een overzicht van de tot nu toe geplande Evenementen en Sleuteldagen voor 2017 / 2018.
- zaterdag 9 december - PT Meeting Point - PMP
- zaterdag 9 december - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 16 december - Noordelijke Sleuteldag
- zaterdag 23 december - Sleuteldag PTC West
- zondag 14 januari - Nieuwjaarsreceptie (Team Cruisin.nl)
- zaterdag 27 januari - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 24 februari - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 24 maart - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 31 maart - Noordelijke Sleuteldag
- zondag 22 april - American Sunday - Zandvoort (Club aanmelding)
- zaterdag 28 april - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 26 mei - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 9 en zondag 10 juni - Cruise the Netherlands 15
- zaterdag 23 juni - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 28 juli - Noordelijke Sleuteldag
- zaterdag 1 september - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 22 september - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 20 oktober - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 24 november - Noordelijke Sleuteldag
- zaterdag 24 november - Sleuteldag PTC West
- zaterdag 15 december - Sleuteldag PTC West
Alle Evenementen worden georganiseerd in samenwerking met Team Cruisin.nl.
De Sleuteldagen PTC West is een initiatief van Pieter den Exter.
De Noordelijke Sleuteldagen is een initiatief van Klaas Westra.
De PMP is een initiatief van Jeroen Rovers.
Er zullen zeker nog meer evenementen aan dit lijstje worden toegevoegd.
Houdt voor het actuele overzicht de website in de gaten.
U vindt ze onder het kopje Evenementen – Wordt verwacht.

Fotopagina’s en Fotoalbums

Op onze website vindt u tevens een overzicht van Fotopagina’s van eerdere Meetings. Behalve enkele
foto’s, vindt u op de Fotopagina’s ook een impressie van de Meetings. Klik HIER voor een bezoekje.
In juli 2016 zijn we ook gestart met het publiceren van een aantal Fotoalbums. U kunt per jaartal een
selectie maken van de Meetings van Cruisin.nl. Op dit moment variërend van 2006 t/m 2013.
Binnenkort worden albums t/m 2016 toegevoegd.
Klik HIER om de foto’s te bekijken.

Clubshop en Leeshoek

In de Clubshop vindt u een overzicht van onze clubkleding van uitstekende kwaliteit. Ook bestaat de
mogelijkheid om een losse geborduurde patch van het Cruisin.nl logo te bestellen. Deze patch kunt u dan
zelf op b.v. uw jack of shirt bevestigen. Kijk HIER voor meer informatie.
Onze Leeshoek bevat o.a. een aantal artikelen over de PT Cruiser in de Media. Ook vindt u daar
verschillende verhalen van Cruisin.nl lid Val vanDam. Deze zijn echt de moeite waard om eens lekker voor
te gaan zitten. Neem HIER een kijkje in de Leeshoek.

Cruise the Netherlands 15

Ook in 2018 nodigen we u uit om het 2 daagse
Internationale Evenement van Cruisin.nl, Cruise the
Netherlands, weer bij te wonen.
De datum is bekend, maar de exacte locatie nog (even)
niet. Deze wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 14
januari 2018 bekend gemaakt. Noteer in elk geval de
datum alvast in uw agenda en kom weer genieten van
één of meer dagen PT Cruiser plezier.

Tot slot van deze Nieuwsbrief willen wij u sfeervolle Kerstdagen,
een gezellige en veilige Jaarwisseling en een heel goed, maar
vooral gezond 2018 toewensen.

Met vriendelijk groet,
Team Cruisin.nl
Theo van Cann en John Gortemuller.

