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Beste leden van de Karmann Ghia Club Nederland, 

 

Het oldtimerseizoen is in volle gang en we hebben de Technische Dag op 7 april bij VW 

Airhouse in Hillegom met succes kunnen afsluiten. Vooruitlopend op het clubblad van mei, die 

inmiddels naar de drukker is gestuurd, hebben we toch nog wat wetenswaardigheden te 

melden. 

 

 

Voorjaarsrit op Walcheren (“Bergen rit”) 
Inmiddels hebben we al enige inschrijvingen voor onze voorjaarsrit mogen ontvangen, maar dat 

aantal houdt nog niet over. Anders gezegd: ‘er kunnen er nog meer bij’. 

Het is mogelijk dat er leden zijn die nog moeten wennen aan het gewijzigde inschrijfformulier op 

onze nieuwe website, en mocht dat het geval zijn, schroom dan niet onze webmaster een 

mailtje te sturen. 

 

Wim en Jacqueline Cevaal hebben hun uiterste best gedaan om een mooie rit uit te 

schrijven. 

 

Vanaf 10.00 uur worden we welkom geheten 

bij Auto Poppe Volkswagen, Gildeweg 22 te 

Vlissingen. 

Om ongeveer 11.00 starten we de motoren 

voor een mooie rit van ongeveer 90 km over 

het Zeeuwse eiland Walcheren. 

 

De rit heeft de naam “Bergen rit”. U zult 

denken: “Bergen rit op Walcheren? Grapje? 

Nee, we gaan niet OVER bergen rijden, maar 

LANGS bergen. Nog gekker! Nee, er schijnen 

Vliedbergen te zijn, waar we langs komen. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Schrijf dan snel in via het inschrijfformulier op onze website (deadline 6 mei). Eerst inloggen, 

en dan het formulier invullen. Mocht dat écht niet lukken, stuur dan een e-mail naar onze 

webmaster en geef aan met hoeveel mensen je komt. 

 

De rit eindigt om ongeveer 16.00 uur bij restaurant “Vierlinden” (eterij-spelerij) in Goes. 

 



Voor de liefhebbers kan hier aan een BBQ-buffet worden deelgenomen. Hiervoor moet je je wel 

even apart aanmelden en vooraf betalen. 

 

Voor meer informatie: zie onze website (Evenementen in de maand mei). 

Klik op deze link om direct naar de pagina te gaan: 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/voorjaarsrit_zeeland/ 

 

Inloggen op de website: 
https://karmannghiaclub.nl/ 

Voor clubleden is er een afgeschermd deel in 

de website waarvoor ingelogd moet worden. 

Inloggen kan als volgt:  

Gebruikersnaam: achternaam-(liggend 

streepje)woonplaats of emailadres,  

gevolgd door het wachtwoord (= 

lidmaatschapsnummer). Geadviseerd wordt 

om na de eerste keer inloggen met je 

lidmaatschapsnummer, je wachtwoord te 

wijzigen. 

 

Meerdaagse buitenlandrit van 30 augustus tot 2 september 2018 
Ook dit jaar staat er weer een meerdaagse buitenlandrit op onze evenementenkalender. 

De rit gaat naar het plaatsje Hessisch Oldendorf, dat ligt in het mooie gebied van de Deelstaat 

Nedersaksen. Het plaatsje staat o.a. bekend om haar diverse VW Veteranentreffen.  

Ook is het heel goed mogelijk om aansluitend aan deze meerdaagse Karmann Ghia rit op eigen 

gelegenheid even Autostadt in Wolfsburg te bezoeken, dat daar niet ver vandaan ligt. 

Meer informatie over de meerdaagse clubrit is te vinden op onze website. 

 

Reserveer de datum in je agenda, of nog beter: schrijf je alvast in, bij voorkeur vóór 1 juni a.s. in 

verband met de hotelreservering. (klik op onderstaande link): 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/buitenlandrit-hessisch-oldendorf/ 

 

Totale evenementenkalender Karmann Ghia Club Nederland 2018. 
 6-7 januari Aircooled WinterFest te Rosmalen 

 18 maart Algemene Ledenvergadering bij ROGI Classics in Etten-Leur 

 7 april  Technische Dag bij Airhouse in Hillegom 

 13 mei  Voorjaarsrit in Grijpskerke (Zeeland). 

 16 juni  Internationaal Kever Weekend (IKW) Wanroij. 

 7 juli  Zomerrit omgeving Maarssen (omgeving Utrecht) 

 30/8- 2/9 Meerdaagse Buitenlandrit naar Hessisch Oldendorf (bij Hannover). 

 9 september Najaarsrit door het Liemerse land (oost Nederland) 

 3 november Eindeseizoen bijeenkomst (locatie nog niet bekend). 

 

De meest actuele gegevens over de Evenementenkalender zijn altijd te vinden op de website! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

HET BESTUUR 
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