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NIEUWSBRIEF maart 2017 

Rollend Engels Erfgoed Evenement - REEE 
 

LS, 

Het doet ons goed dat het deelnemersaantal al weer oploopt. En dat zo’n 7 maanden voor 
ons 1e lustrum op 1 oktober 2017. Dat zal te maken hebben met het succes van vorig jaar. 
Het maximum van 125 equipes zal ook dit jaar wel bereikt worden. Het REEE is uitgegroeid 
tot een serieus evenement dat de wereld van de Engelse auto’s vertegenwoordigt.         
Bent u nog niet aangemeld en wel geïnteresseerd, kijk dan eens op www.reee.nl onder 
“MEDIA” (foto's, dronefilmpje 2016) , "INFORMATIE" en “PUBLICATIES”. Ook kunt u 
doorlinken op Facebook. Ook kunt uw emailadres nu doorgeven voor nieuwsbrieven. 
 
Start en finishlocatie heel apart. 

Het lijkt wel of de tuin- en kassenbouw het thema van dit 
jaar is, want we starten bij Buitenplaats Plantage in 
Vogelenzang en we eindigen bij De Tuinderij  in de Lier. 
De parkeer- en opstelmogelijkheden zijn bij beide locaties 
ideaal. 

Buitenplaats Plantage is een volledig getransformeerde 
grote kas en ligt achter een tuincentrum. Het is sinds 2013 
een horecagelegenheid met een aparte uitstraling.  

Een dergelijke opzet, maar weer grootser,              
is De Tuinderij. Ook hier een omgebouwde kas met 
heel wat frivole aanbouw. Het complex ademt een 
heel duidelijke sixties en seventies sfeer en de 
meeste van onze deelnemende Engelse oldtimers 
passen goed in deze entourage. 

Zonder sponsoring een karige REEE ! 

De kosten willen wij bewust zo laag mogelijk houden. Om bij een relatief laag inschrijfgeld 
dit evenement toch voldoende allure te geven zijn we afhankelijk van de mate van 
sponsoring. De voortekenen zijn dat dit ons weer gaat lukken maar elke sponsor is welkom. 

We zijn blij met hoofdsponsor Rob Hafkamp Projects, die de bouw en 
onderhoud van onze website en PR kosten voor zijn rekening neemt.  
Rob Hafkamp is bekend in de oldtimerwereld door zijn werk als 
taxateur. Hij doet dit op unieke wijze en heeft een schat aan ervaring.  
 

Missen we nog iemand op onze verzendlijst? Geef dat dan aan ons door. We zijn ook op 
Facebook te vinden. Daar kunt u ook reacties over de rit kwijt. 
 


