Juli 2016
Beste Cruisin.nl leden,
In de Nieuwsbrief van december 2015 vroegen we onze leden om zich opnieuw op onze nieuwe website te
registreren. Velen van u hebben dat gedaan, waarvoor onze hartelijke dank. Hierdoor is ons ledental op dit
moment ongeveer weer net zo groot als voor de site-crash van september 2015. Voor een deel is dit
natuurlijk ook te danken aan de vele nieuwe leden.
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.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Team Cruisin.nl: info@cruisin.nl.

Cruise the Netherlands 13
Op 4 en 5 juni 2016 vond de 13e editie van Cruise the Netherlands plaats. Aan dit jaarlijkse internationale
evenement namen in totaal 77 PT Cruisers uit 6 Europese landen deel. De deelnemers konden op zaterdag
genieten van een prachtige toertocht en het PT Stop- en PT Slow spel, de Tailgate- en Neon Show.
Op zondag werd een bezoek gebracht aan Arcen, waar men o.a. de Kasteeltuinen kon bewonderen.
De organisatie van CTN 13 was in handen van Robert en Ellen Stikkelbroeck i.s.m. Team Cruisin.nl.
Traditioneel is voor CTN 13 een Foto- en Bekerpagina geopend.
Op de Fotopagina kunt u behalve enkele foto's bekijken, ook een impressie lezen van dit evenement.
Tevens treft u hier de foto- en videolinks aan.
Op de Bekerpagina ziet u een overzicht van alle prijswinnaars.

Klik op het logo voor de Fotopagina.

Klik op de afbeelding voor de Bekerpagina.

Fotopagina’s en Fotoalbums
Op onze website vindt u tevens een overzicht van Fotopagina’s van eerdere Meetings. Behalve enkele
foto’s, vindt u hier ook een impressie van de Meeting. Klik HIER voor een bezoekje.
Inmiddels 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.

Memberscard 2016
Wist u dat u, als betalend lid, recht hebt op onze memberscard?
De memberscard kunt u achter uw voorruit bevestigen en daarmee
vertegenwoordigt u de 1e Nederlandse PT Cruiser Club.
Ook tijdens evenementen is het een zichtbaar bewijs van uw lidmaatschap
van Cruisin.nl.
Alle leden die vorig jaar een memberscard per post ontvingen, hebben ook
dit jaar de nieuwe memberscard automatisch thuisgestuurd gekregen. Bent
u sinds vorig jaar verhuisd? Geef dan uw nieuwe NAW gegevens even door
aan info@cruisin.nl.
Voor nieuwe leden, wiens NAW gegevens we nog niet hebben ontvangen,
geldt dat, indien u prijs stelt op toezending van de nieuwe memberscard,
we u verzoeken uw adres, postcode en woonplaats te mailen naar
info@cruisin.nl. U krijgt dan per ommegaande uw memberscard
thuisgestuurd.

Clubshop
In onze Clubshop vindt u, naast clubkleding van uitstekende kwaliteit, ook items als de Cruisin.nl
verjaardagskalender. Deze kalender is voorzien van 12 prachtige PT Cruiser afbeeldingen.
En wat dacht u van de prachtige Cruisin.nl sticker. Geef deze een mooi plaatsje op uw PT Cruiser en laat
iedereen zien dat u lid bent van Cruisin.nl, de 1e Nederlandse PT Cruiser Club.

PT Meeting Point
Cruisin.nl lid Jeroen Rovers heeft besloten om ook in 2016 eens per 3 maanden zijn nieuwe 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 tweede PMP van 2016 vindt plaats op zaterdag 13
augustus. Locatie: Belder 96H te Roosendaal. Voorwaarde is dat zich minimaal 3 Cruisin.nl leden
aanmelden.

De Leeshoek
Via het Topmenu op onze website vindt u onder
Tips o.a. een link naar onze Leeshoek.
In deze rubriek treft u o.a. een aantal verhalen
aan die geschreven zijn door onze “huisdichter”
Val vanDam.
Tevens kunt u een aantal artikelen uit diverse
media lezen over onze PT Cruisers.
Ook voor een (Engelse) User Manual kunt u in de
Leeshoek terecht.
Alle documenten zijn opgeslagen als PDF formaat.
Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van
alles wat de Leeshoek u te bieden heeft.

Wilt u eens kennis maken met de leden van Cruisin.nl? Hieronder vind u een
overzicht van een aantal geplande Meetings. Wel eerst even inloggen graag.

Mo's Bikertreff - Krefeld (D)
Elke 4e zondag van de maand vindt bij Mo's Bikertreff
in Krefeld (D) het Oldtimer - Youngtimer US Car
Treffen plaats.
Dit Treffen wordt trouw bezocht door een aantal Duitse
PT Cruiser fanaten. Cruisin.nl leden Jan en Sigrid
Bartsch zijn altijd aanwezig en zorgen voor voldoende
parkeerplaatsen zodat alle PT Cruisers netjes bij elkaar
kunnen staan.
Op 24 juli 2016 gaan we voor de 1e keer met een aantal
Cruisin.nl leden richting Krefeld.
Op de Evenementenpagina leest u alle informatie én de mogelijkheid tot aanmelden.

Fly In – Malle (B)
Op 20 en 21 augustus vindt de jaarlijkse Fly-In weer plaats op het vliegveld Malle (B). Cruisin.nl lid Yvan
Verschueren heeft contact
opgenomen met de organiserende
vliegclub om Cruisin.nl, net als de
vorige jaren, weer uit te nodigen om
deel te nemen aan dit unieke
evenement. Dit verzoek is wederom
door de organisatie gehonoreerd.
Dus zullen we ook dit jaar weer op
zondag 21 augustus met een aantal Cruisin.nl leden richting Malle rijden. Als deelnemers kunnen wij onze
PT's opstellen op een gereserveerde plaats vlakbij de vliegtuigen en startbaan van waar je een uniek
uitzicht hebt op al het vliegverkeer. De deelname is, net als de vorige jaren, gratis.
Klik op de afbeelding voor meer informatie én aanmelding.

PT Cruiser Giethoorn Tour 2016
U hebt ongetwijfeld wel eens van het plaatsje Giethoorn
gehoord. Maar bent u er ooit geweest? Zo niet, dan bieden
Cruisin.nl leden Klaas en Cisca Westra u de gelegenheid
om Giethoorn vanaf het water te bekijken.
Op 25 september 2016 hebben ze daarom de PT Cruiser
Giethoorn Tour georganiseerd.
Vanaf de Ontmoeting & Begroeting vertrekken we om een
mooie route door Overijssel en Drenthe te rijden. Deze
route eindigt in Giethoorn, waar de overdekte boot al op
ons wacht. Nieuwsgierig geworden?
Neem dan snel een kijkje op de Evenementenpagina. Hier
vindt u alle informatie én de mogelijkheid tot aanmelden.
En bent u al eens eerder in Giethoorn geweest? Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Vergeet ook niet een bezoek te brengen aan ons Forum. Hier vindt u allerlei
informatie, nuttige tips en oplossingen voor problemen met uw PT Cruiser.
Met vriendelijk groet,
Team Cruisin.nl
John Gortemuller, Theo van Cann en Arjen Brijker.

