Brabant rit 21 september 2014
Peter en Liesbeth Smit nodigen jullie van harte uit op zondag 21 september voor een
prachtige rit door het mooie gastvrije Brabantse land.
Onderweg is er veel te zien en zijn er mooie stopplaatsen en heerlijke terrasjes om te genieten.
De start is bij Lunchroom de Uitdaging Dorpstraat 40, 4851 CM Ulvenhout.
Lunchroom De Uitdaging is gevestigd in de voormalige pastorie.

Sinds 2008 is De Uitdaging een leer- en werkplek voor onder ander mensen met een
beperking. Onder professionele begeleiding leren zij de kneepjes van het vak.
Peter en Liesbeth hebben met plezier deze locatie uitgezocht, omdat ons bezoek hierdoor ook
een bijdrage betekend voor deze enthousiaste club mensen.
De rit is 97km lang en onderweg zijn er genoeg Brabantse knusse eet- en stopgelegenheden.
Kortom, het beloofd een mooie dag te worden.
Programma:
10:00 – 11:30 Ontvangst en registratie
11:30 start rondrit door het Brabantse land waarbij ook de grens wordt overgestoken naar
onze zuiderburen. Dus paspoorten mee.
De route voert ons door het gezellige en altijd gastvrije
Brabantse land.
Onderweg komen we door Chaam, Gilze-Rijen,
De moer (bekend om z’n turf winning), oeroude bossen
uit de 16e eeuw van Ulvenhout, kasteel Bouvingne en een
klein stukske België.
17:00 – 17:30 Aankomst in de Lunchroom waarbij nog een drankje wordt geschonken.
18:00 Buffet met heerlijke Italiaanse gerechten en lekker ijsje toe.
De bijdrage van de clubleden is;
7,50 zonder maaltijd.
25,00 met maaltijd.
Aanmelden tot uiterlijk 15 september 2014 via de evenementen commissie.
fiat.spider.events@gmail.com
Tot ziens op zondag 21 september,
Namens de evenementencommissie en Peter en Liesbeth Smit

Een klein
stukje
België

Wij komen op 21 september 2014:
Lidmaatschapnr……………………,
Naam………………………………, Adres……………………………….
Woonplaats…………………………Kenteken…………………………….
E.mailadres…………………………Telefoonnummer…………………….
Blijven wel……… , Niet eten……………
Vegetarisch ………..
Met …….. x volwassenen incl. eten,
à € 25,00 = € ……..
Met …….. x kinderen incl. eten,
à € 12,50 = € ……..
Met……... x personen excl. eten
à € 7,50 = € ……..
Totaal aantal personen

totaal bedrag

€ ………

Gelieve het totaal bedrag voor 15 september over te maken op Iban nr.
NL85INGB0000042140 t.n.v. Fiat Sport Spider Register, onder vermelding van uw
lidmaatschapnr, naam en “Brabant rit”.
Dit formulier per mail verzenden voor 15 september naar:
Mail: fiat.spider.events@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

