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2012-05-20 Aircooled Scheveningen @ Boulevard
Vind ik leuk

Titel

Aircooled Scheveningen

Organisatie

Dominique Scholtes Oldtimer Bekleding i.s.m. St. Scheveningen Bad

Locatie

Boulevard

Datum

20 mei 2012

Tijden

10:00 - 17:00 uur

Vind dit als eerste van je vrienden
leuk.

Op zondag 20 mei herbergt Scheveningen het grootste VW evenement in
2012 van Nederland
Honderden Kevers en VW busjes op de Boulevard Scheveningen
De Boulevard in Scheveningen komt dan bomvol met meer dan 300
luchtgekoelde oldtimer VW kevers en busjes te staan. Daarnaast zullen
een aantal van de meest bezienswaardige modellen op het Gevers
Deynootplein (Kurhausplein) geparkeerd worden. Uniek is dat de
oldtimers ook op een deel van de nieuwe Boulevard zullen komen. Het
evenement is gratis te bezoeken.

Omschrijving

Aircooled Scheveningen refereert aan de luchtgekoelde motoren van de
geshowde oldtimers.
Vrijwel alle ooit gebouwde VW kever modellen zullen te zien zijn, zoals
Brilkevers, Ovaalkevers, Cabriolets, Ratlook, Custom Build, Spijlbussen,
Sambabussen, Campers en Pick-Ups.
Er zullen ook echt unieke modellen tussen staan, zoals o.a. een
brandweerwagen en een ambulance. Het evenement is een samenwerking
tussen Keverland, Stichting Scheveningen Bad en Keverclub Zuid
Holland. Ook is er een randprogramma waarbij kinderen een VW kever
mogen beschilderen en een workshop VW zandsculpturen kunnen krijgen.
Aanmelden hiervoor kan via de website www.aircooledscheveningen.nl
Het programma van Aircooled Scheveningen:
10 tot 17 uur Oldtimer autoshow voor het Kurhaus van Scheveningen.
16 uur bekendmaking publieksfavoriet
de feestelijke uitslag van de door het publiek gekozen favoriete VW auto of bus.
Gedurende de dag:
VW kever schilderen (speciaal voor kinderen is er een VW kever beschikbaar
gesteld, die mag worden beschilderd!)
Surfworkshop (surfen onder professionele begeleiding).
Workshop VW zandsculptuur maken (maak je favoriete aircooled auto in het
zand).
Aanmelden voor de workshops kan via de site van aircooledscheveningen.

meer info

http://aircooledscheveningen.nl/

http://www.stadsdeelscheveningen.nl/agenda/2012-05-20-aircooled-scheveningen-boulevard/afdrukken.html
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