
 

 

 

Aan de deelnemers van “De Theebukkers on Route 66” 

Datum: 21 mei 2019 

Onderwerp: inschrijving 6 juli 2019 voor deel 1 en 2 

 

 

Geachte deelnemers, 

U bent de afgelopen tijd benaderd om met uw klassieke auto of motor deel te nemen aan het 
evenement Theebukkers on Route 66. Wij zijn als organisatie zeer verheugd over het grote aantal 
inschrijvers. Kent u misschien nog meer vrienden/kennissen die mee willen doen aan dit evenement, 
breng ze dan in contact met ondergetekende. 

Het evenement bestaat uit 2 delen, namelijk een toertocht van ongeveer 25 km door 
Westland/Midden Delfland en een rondrit van ongeveer 7,5 km door de Lierse dorpskern. 

Deel 1 Toertocht Route 66, verzamelen parkeerplaats sportpark de Zweth vanaf 11.00 uur. Start deel 
1 om 12.00 uur. De start wordt aangegeven door de organisatie. De rit zal gaan door 5 dorpskernen 
rondom De Lier. De deelnemers aan deel 1 ontvangen naast een routebeschrijving een lunchpakket 
met wat broodjes, wat pakjes drinken, fruit en wat reepjes. Tevens krijgt iedere deelnemer een uniek 
rallyschildje. Ook de deelnemers van deel 2 krijgen dit schildje. Duur deel 1 circa 1 uur a 1,25 uur. 

Deel 2 Rondrit Route 66, verzamelen parkeerplaats sportpark de Zweth vanaf 13.15 uur. Start deel 2 
om 14.00 uur. De start wordt aangegeven door de organisatie. De rondrit wordt gezamenlijk gereden 
en staat onder begeleiding van de optochtcommissie van de carnavalsverenging “De Theebukkers”. 
De rondrit door het dorp wordt voorafgegaan door een cabriolet bus met daarin de boerenkapel “De 
Knotwilgen”. De Rondrit eindigt bij het feestterrein ter hoogte van Hoofdstraat 100 in De Lier. 

Omdat we als vereniging jarig zijn en heel blij zijn dat jullie onze jubileum dag mede opluisteren, is de 
deelname geheel gratis. Deelname is voor de volledigheid geheel voor en op eigen risico.  

Graag vernemen wij per omgaande van u of deelneemt aan: 

A. Deelname aan alleen deel 1 Toertocht Route 66 of 

B. Deelname aan alleen deel 2 Rondrit Route 66 of 

C. Deelname aan zowel deel 1 Toertocht als aan deel 2 Rondrit van Route 66. 

Na afloop van de rondrit zijn alle deelnemers van harte welkom op het festivalterrein waar een 
daverend feest wordt georganiseerd met livemuziek. 

Momenteel wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn van parkeren van de auto’s en motoren 
na de Route 66 rondom of in de nabijheid van het feestterrein tegenover verengingsgebouw het 
Centrum, Hoofdstaat 100. 



Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien per e-mail uw keuze A, B of C met 
belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet 

Namens de jubileumcommissie van cv De Theebukkers 

Geert van der Hoeven 

geerthoeven@hotmail.com 


