6e motor- & bromfietsbeurs Leek.
Beste motor / bromfietsliefhebber,
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 6e Classic motor- & bromfietsbeurs in
Sportcentrum Leek. De beurs wordt gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019.
De vijf voorgaande edities waren succesvol. De laatste edities kwamen er meer dan 3500 /
4000 bezoekers naar Leek. De beurs is over twee hallen verdeeld. En natuurlijk zorgen wij
voor uitgebreide informatie in de pers, internet, sociale media om de beurs onder de aandacht
te brengen.
Ook deze editie weer de koppeling van een occasions verkoopbeurs van motoren en scooters
in een aparte hal. (leeftijd niet belangrijk)
Alle informatie over de beurs is te vinden op onze website www.classic-motorbeurs.nl
Wij als organisatie werken er hard aan om van de 6e Classic motor- & bromfietsbeurs weer
een fantastisch en gezellig evenement te maken. En verheugen ons op uw komst naar leek.
Met vriendelijke groet,
Anton Rosema
Jacob Veenema
6e Classic motor- & bromfietsbeurs Leek
De Schelp 35
9351 NV Leek
Telefoon: 0594-512040 (Sportcentrum Leek)
06-10568935 (Anton Rosema)
E-mail: info@classicmotor-bromfietsbeurs.nl

INFORMATIE 6e CLASSIC MOTOR- & BROMFIETSBEURS 2019.

Informatie:

Sportcentrum Leek, Tel.: 0594-512040
Organisatie: Anton Rosema 06-10568935
E-mail: info@classicmotor-bromfietsbeurs.nl
Website: www.classicmotor-bromfietsbeurs.nl
of www.sportcentrumleek.nl

Plaats:

Sportcentrum Leek, de Schelp 35, 9351 NV Leek
Gemakkelijk bereikbaar vanaf de A7 tussen Drachten en
1

Groningen. Sportcentrum Leek wordt d.m.v. wegaanduiding
aangegeven.
Mailadres Oldtimerbeurs: Voor specifieke beursvragen kunt u terecht op E-mail adres:
info@classicmotor-bromfietsbeurs.nl
Opbouw:
Vrijdag: 15 maart van 10.00 tot 22.00 uur.
Of op afspraak met de organisatie.
Opening beurs:
Zaterdag: 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur.
Zondag: 17 maart van 09.00 tot 17.00 uur.
Afbraak:

Zondag: 17 maart na 17.00 uur. Eerst de motoren en daarna de
Standhouders. Dit om opstoppingen te voorkomen.

Bewaking:
Vrijdag:
van 23.00 uur tot zaterdag 08.30 uur.
Zaterdag:
van 18.00 uur tot zondag 08.30 uur.
Tijdens de show zal toezicht aanwezig zijn.
Verzekering:

De verzekering tegen brandschade is afgesloten door de
organisatie.

Voorzieningen:

Uitstekende horeca gelegenheid.
Gratis parkeren voor deelnemers op een speciaal parkeerterrein.
Achter hal 1 te bereiken via de Schelp.

Opstelling hal 1 en 2:

Hal 1 is te bereiken via de Schelp, ingang achter de hal.
Hal 2 is te bereiken via de Sunckemalaan ingang Leuringslaan.
Ingang rechts naast de hal. Volg de pijlen naar hal 1 en 2.

Telefoonnummer tijdens
de beurs:

0594-512040.
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