
8 en 9 januari 2022 - Autotron Rosmalen

www.keverwinterfestijn.nl

In het weekend van 8 en 9 januari 2022 staat de 29e

editie van het Kever Winter Festijn (Aircooled Winter-

fest) op het programma in het Autotron Rosmalen. 

In het Eventron is een expositie van de mooiste en 

meest bijzondere luchtgekoelde VW’s, vind je de 

onderdelenmarkt in de Spijkerhal en in het Expodome 

en de vide vind je VW-specialisten met het mooiste 

Keveraanbod ook workshops met Hot Rod Doesburg 

zullen niet ontbreken. Buiten is de showpaddock met 

honderden Kevers en Bussen en tal van merkenclubs. 

En last but not least: win een Kever op de zondag, ter 

beschikking gesteld door Keverland!

Win een Kever!
Traditiegetrouw wordt er op zondag na de prijs uitreiking 

voor de beste stand en beste klassieker van de auto-

show omstreeks 16.00 uur een prachtige VW Kever 

verloot onder de aanwezigen! Deze Kever wordt ter 

beschikking gesteld door Keverland. Jouw entreeticket 

voor de zondag kan je omruilen voor een gratis lot. 

Showpaddock
Een groot deel van de bezoekers heeft de gewoonte 

om met hun Kever, VW bus, Porsche of andere lucht-

gekoelde wagen naar de beurs te reizen, ook al is het 

dan hartje winter. Op beide dagen op de showpad-

docks rondom het Expodome van het Autotron staan 

ook weer vele VW’s. Dit levert prima fotomomenten op!

Thema
Ook dit jaar zal het jaarlijkse Kever Winter Festijn 

weer worden gekenmerkt door een speciaal thema. 

Het thema voor dit jaar is: “Feel the Freedom”.

Deelnemen aan de expositie?
Heb je een bijzondere luchtgekoelde Volkswagen en wil 

je deze tonen aan de bezoekers? Meld je dan nu al aan 

voor een plek!

Stuur een e-mail met je gegevens en gegevens van je 

luchtgekoelde VW naar walter@fl exevents.nl of bel naar 

0492 - 66 02 00.
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