Marke, 15 dec 2019
Beste Vrienden van MG en andere merken,
Het “MG Drivers” team heeft het genoegen U uit te nodigen op de :

23° Kemmelrit op zondag 14 april 2019
Bijeenkomst vanaf 9 u in de Hooge Crater Meenseweg, 467 8902 Zillebeke (neem de N 8 van Menen naar
Ieper, naast Bellewaarde. Tel : 057 / 46 84 46 . Hier krijg je een verse botercroissant een verse chocoladekoek
en koffie à volonté. NB: 50,84632 en OL: 2,94375 http://www.hoogecrater.com/
De rit van ongeveer 150 km volgens bolleke pijl gaat voor 90 % op Frans grondgebied . Het is een rustige rit,
volgens bolleke pijl, door de prachtige streek van Kemmel -, Cats - en Casselberg, langs grotere banen en
enkele kleine baantjes met vele prachtige vergezichten, soms km’s dwars door de bossen. Soms denk je dat je
naar de hemel rijdt !
Te Clairmarais, bij St Omer, eten we middag en maken we een boottocht op de stille waters waar je nog
echt kan ontspannen.
http://www.isnor.fr/index.php
's Avonds eten we in het Landhuis Molenhof te Westouter. http://www.molenhof.be/
Geniet ervan !!!
Zijn in de prijs inbegrepen :
Ontbijt: koffie à volenté
’s Middags eten we een sandwich (hesp en kaas) met drank (bier van 't vat, frisdrank, glas wijn of warme drank)
bij “Isnor” te Clairmarais. Nadien is er een boottocht (13 u30).
's avonds - Aspergesoep met een wolkje room
- Het beste van parelhoentje op een bedje van wilde paddestoelen, romig sausje van Calvados en
waaier van karamelappeltjes
- één normale drank (pils, water, frisdrank)
Een perfect roadbook.
Een mooie ritplaat..
Er zijn geen vragen en geen winnaars.
Gelieve in te schrijven door 45 € per persoon te storten op rek Nr : BE 07
Salaets Diagorasstr, 47 8510 Marke vóór vrijdag 30 maart 2019.

001 027 58 58 66 van Wim

De andere dranken zijn niet inbegrepen. Zij die willen meerijden zonder avondeten vragen ons die prijs
Max 30 auto's !!
Veel M.G.groeten en tot in Zillebeke: Tel : 0473 / 24 23 77

Het MG Drivers team: Wim & Ilse, Geert & Marianne, Eric & Mieke en Luc & Nelly, Ivan , Alain
blog : http://blog.seniorennet.be/mgdrivers/
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