Info bij Christophe: 0491 49 04 70
info@cdsimmo.be

Zondag 7 oktober 2018

OLA - Rally - Hageland
Sluing v/d inschrijvingen: 30/09/2018

3° Edie

Er zijn in onze club van die ﬁguren die zich op korte termijn een reputae weten te verwerven om U tegen te zeggen. ☺ Zo iemand is Christophe De Schaepmeester. Een bezige bij, die naast zijn Immo kantoor, een groot stuk van zijn hart verloren hee# aan onze Jaguar Drivers’ Club. Hij gee# stap voor stap
gedaante aan zijn Regio Hageland en ontplooit er tal van iniaeven. Bijvoorbeeld zijn ondertussen zeer
gewaardeerde Metropool Hasselt Rally. Petje af, Christophe.
Het is ons een genoegen om u de 3° edie van de jaarlijkse OLA Hageland Rally voor te mogen stellen.
•

09.30 uur: Samenkomst in het Craywinckelhof, Staatsbaan 263 te
3210 Lubbeek

•

10.00 tot 11.30 uur: uitgebreide brunch

•

11.30 uur: Rit van 130 km doorheen het boeiende Hagaland met om

•

13.30 tot 14.30 uur: tussenstop te Aarschot bij “ Oldmers & Classic Cars “
met rondleiding en drankje in de nieuwe toonzalen en garage van de familie
Gilis.

•

14.30 uur: Voortze:ng van de rit doorheen het Hageland.

•

16.15 uur: Aankomst in het Craywinckelhof met een stevige « L(unch-s)upper »

•

17.30 uur: Voldaan en tevreden terug naar huis.

De deelnameprijs is 55 € / persoon en 35 € / kind. (< 13 J.)
Het bedrag omvat: Brunch, Rally plaat, Roadbook, Stevig vieruur(tje), Goed weer (als het de goden behaagt)

Met dank aan
onze sponsors

De inschrijving loopt via de JDC website of via de LINK in de begeleidende mail.
Uw inschrijving is pas deﬁnief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referene: EVENT 701 021
IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB
Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl. - Belgian Secon - Area 60

