WINGS & WHEELS GALA 2009
Zaterdag 22 augustus 2009
De organisatie van W&W Gala nodigt de leden van de Dutch Healey Competitions en AHOCN uit om
met maximaal 50 Austin Healeys met een of twee personen naar het evenement te komen. Bij
overschrijding van 50 auto’s hebben DHC leden voorrang.
Het inschrijfgeld minus organisatiekosten komt geheel ten goede aan het KIKA Kinderfonds. Mocht
KIKA U onbekend zijn kijk dan op www.KIKA.NL
Wij vinden het fantastisch dat wij als DHC-ers op deze manier geld bijeen kunnen brengen voor een
goed doel. Tijdens het evenement zal de DHC de verworven fondsen aan KIKA overhandigen.
De Austin Healeys worden zaterdagmorgen vroeg verwacht bij de ingang van de militaire vliegbasis
Gilze-Rijen. Alle Healeys worden strak opgelijnd wachtend op de demoronden die op de startbanen
gedurende 20 minuten worden verreden. U mag hier net zoveel gas geven en lawaai maken als U
zelf wilt.
Als tegenprestatie voor de uitnodiging moeten wij wel gasten van W&W in de gelegenheid stellen om
even mee te kunnen rijden in onze Healeys.
De Bugatti club en historische Ferrari club geeft acte de presence met uiteraard prachtige
automobielen.
In het inschrijfgeld van minimaal 60 euro is inbegrepen een uitstekende lunch en drankjes voor iedere
inschrijver. Als u KIKA een warm hart toedraagt is een grotere bijdrage welkom. Indien gewenst kunt
u hiervoor een sponsorrekening ontvangen.
De show gaat de hele dag door. Er wordt gevlogen met de historische vliegtuigen van Koninklijke
Luchtmacht Historische Vlucht. Een first class catering voor de rijders en bijrijders is inbegrepen in de
inschrijving.
De historische race auto’s van het NK-HTGT en het Dutch Super Challenge rijden een
demowedstrijd. De Historische Formule I auto’s uit de jaren 1938-1992 rijden ook een demowedstrijd.
Lifestyle, modeshows en automobilia zijn er te zien.
Op de website www.classicwings-wheels.nl is alles te zien en te lezen wat er op deze bijzondere dag
gaat gebeuren. Op deze website kan U tevens een brochure aanvragen waarin de mogelijkheden
staan om middels een aantal arrangementen uw gasten, medewerkers of relaties uit te nodigen voor
deze dag.
Hoe kunt U zich aanmelden voor W&W Gala 2009.
1. Stuur een email of een brief naar Rinus Sinke, rinussinke@planet.nl of Rijksweg Zuid 20 6031RL
Nederweert en betaal tegelijk minimaal € 60 op de rekening 116810742 ten name van AHOCN
Alphen aan de Rijn. Rinus Sinke is voor dringende vragen te bereiken onder telefoonnummer
0031653196210. Gewone vragen via email stellen. De eerste 50 betalers zijn de gelukkigen en
ontvangen een bevestiging van inschrijving.
2. Vermeld in uw inschrijving: Naam van rijder en bijrijder, adres, gsm, e-mail adres, type Austin
Healey en bouwjaar. Indien U een sponsorrekening wilt voor het inschrijfgeld plus natuurlijk een
geldelijke aanvulling moet U dit even vermelden bij de aanmelding.
3. Toegangsbewijzen en verdere informatie worden toegestuurd of bij de ingang verstrekt.
4. Kijk ook op de website van de DHC, www.dhc.nu en van de AHOCN, www.healey.nl om volledig
op de hoogte te blijven van dit evenement.
Tot Ziens in Gilze-Rijen Dutch Healey Competitions,
Rinus Sinke

