
 
 

 
 

 Borderline/Grenzlandfahrt 2015 

 

 

 

 
 

    

      

      

   Voor leden MG TTO, Oude glorie    

      

   Meer info/foto’s: www.borderline-oldtimer.nl   

      

      

 Crossing Borders Euver de Paöl   

 Connecting people & history  Klengere euver vruuger   

 

Editie  24 : “WAT.ER.STAAT en WAT.ER. DRAAIT 2 “ 
    Subtitle    :   Loat mer weije en klatere in Belsch- en Nederlands Limburg” 

          

Beste Oldtimer vrienden,              
 

We nodigen jullie uit voor onze ontspannen Borderline/Grenslandfahrt toertocht. 

Deze tocht vindt plaats op zondag “30 augustus en gaat ditmaal door het landelijke 

Nederlandse en Belgisch (o.a. Oppitter)  Limburgse Land. De afstand is ca. 95 km.  

We rijden door een landelijke omgeving, waarbij ons grenzen opzoekende en het 

”Borderline” karakter  weer op  speciale wijze wordt ingevuld.  

Grenzen in tijd en mogelijkheden opzoeken, en soms er net overheen gaan !   De 

bijeenkomst is vanaf 10.00 uur op historische grond openlucht Museum Eynderhoof 

Milderspaat in Nederweert Eind.  ( route: http://www.eynderhoof.nl/ontdek/route) 

 

Onze tocht voert langs enkele wind tractie en watertractie erfgoed pareltjes en mooie 

oude boerderijen. Bij de startplaats zijn enkele oude gebouwen van het 

openluchtmuseum van Eynderhoof te te bewonderen.  

Daar wordt ook van de eigen gebakken plaatselijk wereldberoemde vlaai geproefd . 

De rit eindigt bij Schutterij st Barbara op de Polderweg in Reuver “very close to the 

German Border” om met het knapen op de Bölkes en gezellig  kletsend in eigen kring 

sfeervol af sluiten. Ook voor de evaluatie (prijsjesregen) en voor het wederom unieke 

passende aandenken.  

Deelnamekosten, opgave etc. zie bijlage.   

 

Het aantal deelnemende auto’s is maximaal 110 stuks (op volgorde van inschrijving).  

 

Wij vragen U wel om voor 18 augustus  het inschrijfformulier op te sturen, met 

gelijktijdige overschrijving van de deelname kosten.  

 

Weej zaue ut sjoen vinge as geej der auch beej ziet.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Henk Brauer,  Wiel Claessen,  Herman Reijnders,  

 



 
 

 
 

 Ja wij doen ook mee met ” Borderline 2015 ”      Editie 24 
    

* Naam  :...................................................................................... 

* Voornamen  :....................................................................................... 

* Adres  :....................................................................................... 

* E Mail adres           :……………………………………………………………...................   

* Woonplaats  :........................................................Postcode............... 

* Aantal deelnemende personen:………………………………………………….                         

* Deelnemende auto :Merk:...........................Type:...................Bouwjr:19..... 

Bijzonderheden van de auto:………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De deelname kosten zijn dit jaar (voor, ralleyplaat, unieke aandenken (sommige  

aandenkens zijn al erfgoed” bord- en historie Buch  per auto                       =   8   Euro      

Koffie( 2 koppen) Entree Museum en Vlaai a 5 Euro per persoon   …….. x personen =……………Euro           

Totaal:                            =……………Euro 

 

Spijs en drank is ( m.u.v. Kaffee und Kuchen in Eynderhoof) onderweg is uiteraard voor eigen 

rekening.  

 

S.v.p  voor  18 augustus (met gelijktijdige overschrijving van de totale kosten op giro 

7827830 (Voor betalingen uit buitenland:IBANNR van de bank :NL05INGB0007827830 

en Bic code :   INGBNL2A  

 t.n.v. H.H.M. Brauer en vermelding deelname Borderline 2015” opsturen naar: 

 henkbrauer@home.nl of : 

 Henk Brauer, Kromme Hook 11,  5951 EL, Belfeld (NL) 

  

Tot 30 augustus     ( ps. er wordt geen bevestiging gestuurd.) 

 

Wiel Claessen  tel.: 077 -4772454,  

Herman Reijnders         tel.: 077 -3822201  

Henk Brauer  tel.: 077- 4753158  na 1800 uur  

 

Ps ** De kosten worden weer door sponsoring van “ deelnemers voor deelnemers een goed 

gevoel gevend” laag gehouden. Daardoor bieden we dit jaar weer veel voor weinig. 

Wilt U ook eens een dergelijke prettige ervaring opdoen c.q. een volgende Borderline sponsoren 

neem dan contact met ons. 

 


