
      
 
 
Ook in 2015 organiseren wij diverse gezelligheidsevenementen waarbij je kennis kunt 
maken met andere Classic en New Minirijders.  
Op dit moment zijn de volgende data al bevestigd:  
 
Clubavonden 
Onder het genot van een drankje kletsen over Classic en New Mini’s.  
 
Noord-Brabant 
Op donderdag 8/1 en 2/7 in Nuland, 5/3 en 3/9 in Den Bosch en 7/5 en 5/11 in Sprang Capelle 
 
Overijssel 
In Enschede op dinsdag 3/2, 7/4, 2/6, 4/8, 6/10 en 1/12 
 
Noord-Holland 
In Huizen op maandag 12/1, 9/3, 11/5, 13/7, 14/9 en 9/11 
 
Gelderland 
In Duiven op dinsdag 6/1, 3/3, 12/5, 7/7, 1/9 en 3/11 
 
 
Clubdagen 
Op deze dagen kun je meedoen met de funny games en stuurvaardigheid, je Mini maakt kans op 
de prijs voor de mooiste Mini van de dag, er zijn diverse handelaren in Mini-onderdelen aanwezig 
en je kunt de Mini’s van alle andere deelnemers eens goed bekijken en ervaringen en tips 
uitwisselen.  
 
Er is nu een datum definitief bevestigd, zondag 26 april. De locatie en mogelijk andere clubdagen 
worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
 
 
Overige clubmeetings 
Deze meetings staan voornamelijk in het teken van elkaar leren kennen en bijpraten over Mini’s 
etc. We sluiten hierbij aan bij diverse andere evenementen.  

- Op zaterdag 14 en zondag 15 maart staan we met een eigen stand op de British Cars & 
Lifestyle beurs in Rosmalen 

- We zijn eind mei aanwezig op de International Mini Meeting in Litouwen 
- En op zondag 29 juni vind je ons op de British Autojumble in Waalwijk waar we een eigen 

deel van het terrein ter beschikking hebben 
 
Hou www.minisevenclub.nl in de gaten voor meer informatie over deze en andere meetings. 
 
 
Op www.minisevenclub.nl/evenementen/kalender staan al onze andere evenementen en wil 
je hier automatisch over geïnformeerd worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, de 
SevenMail  
Dit doe je door op de website in te loggen en daarna op je profielpagina je lidmaatschapsnummer 
en e-mailadres in te vullen en aan te vinken dat je de SevenMail nieuwsbrief wilt ontvangen. Je 
krijgt dan ongeveer een week voor een evenement een herinnering. 
 
 
Wil je meepraten over onze activiteiten?  
Wordt dan lid van ons forum www.minisevenclub.nl/forum 
Of volg ons op Facebook via www.facebook.com/minisevenclub  
 
Na een evenement de foto’s terugzien kan op  www.flickr.com/photos/minisevenclub  
 
 
 


