
            

                                

                           BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:  

 

 

Geachte deelnemer / bezoeker,  

Hieronder staan een aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij uw aandacht vragen en waaraan u zich 

als deelnemer/bezoeker dient te houden: 

 

- Op het rennerskwartier dient stapvoets ( 5km/uur) te worden gereden. 

- Het is ten strengste verboden met crossmotors e.d. op het terrein te rijden ( m.u.v. de organisatie) 

- Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde bakken bij de tent te 

deponeren. 

- Milieuzeil onder de gehele auto. 

- Minstens 5 meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. plaatsen. 

- Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit na 24.00 uur en tot ‘s morgens  

7.00 uur. Er zijn mensen die van een goede nachtrust genieten.  

- Houd het terrein en het sanitair schoon en doe afval in de geleverde vuilniszakken of containers 

deze staan bij de uitgang van het rennerskwartier. 

- Open vuur verboden, barbecueën is uiteraard wel toegestaan houd blusmateriaal bij de hand. 

- Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële activiteiten te 

ontwikkelen. 

- Er mogen geen auto’s, banden of accu’s achtergelaten worden op het terrein. 

- Schade aan auto’s, caravans of campers door afslepen kunnen niet verhaald worden op de 

eigenaren van de trekkers, chauffeurs of op de organisatie. 

Mocht u onverwacht toch de organisatie nodig zijn dan kunt u contact opnemen met  

G. van der Aa ( 06-10026559) de persoon is ook ‘s nachts op het terrein aanwezig. 

Het terrein is gelegen aan de weversweg in Albergen mocht u het adres moeten hebben in een 

noodsituatie.  

Bel dan ook 112 …. 

Dienstdoende huisartsenpraktijk tot 17.00 vrijdagmiddag: 

Huisartsenpraktijk Doornweerd Hoofdstraat 51 7665 AN Albergen tel.nr. 0546-442424 

Spoednummer 0546-443223 

Na 17.00 uur: 

Centrale huisartsen post in Almelo te bereiken op 088-5880588 

Dichtstbijzijnde ziekenhuis ZGT Almelo – zilvermeeuw 1 7609 PP  Almelo 

Mocht u een taxi nodig zijn kunt u contact opnemen met taxibedrijf Hulshof  0546-441375 

 

LAAT HET TERREIN NETJES EN SCHOON ACHTER….. 

Wij wensen u namens de organisatie veel autocross plezier !!!!! 

 


