Zondag 5 september
kan je voor de 13e keer deelnemen aan de Taxandriarit.

Start en aankomst: schapenboerderij Het Vaneleke,
Witte Keiweg 1 in Merksplas.
Tussen 9 en 12.30 uur kan je je aanmelden.
Vertrekken kan wanneer jij daar zin in hebt.
Ook dit jaar geen rit over de grens, maar wel in ons eigen Belgenland. We hebben
verschillende lussen uitgetekend (afstand tussen 70 en 165 kilometer), zodat je zelf kan kiezen
hoe lang/plezant jouw rit wordt. Het roadbook bevat meer dan genoeg informatie om een
bewuste keuze te kunnen maken.
Deze keer kozen wij voor een iets andere formule: de landlopersversie. Bij het Vaneleke word
je ontvangen met een grote lach en een lekkere zelfgemaakte yoghurt. De schapen zijn trots
op hun werk, Nele en Koen ook. In plaats van een ontbijt aan tafel, krijg je een knapzak mee.
Die kan je ter plaatse op het terras, in de schuur of bij de schaapjes in de wei verorberen. Nele
schenkt je er met plezier een bakje troost bij. Maar je kan die knapzak ook over je schouder
gooien en er onderweg op één van de mooie picknickplaatsen van genieten. Want we
lummelen wat rond in dorpen en gehuchten en bietsen, zoals een echte landloper, hier en
daar nog wat te snoepen mee. We toeren langs de grote koekenstad, veel water en
bedrijvigheid en natuurlijk door heel wat natuurschoon. Kortom: voor ieder wat wils op een
luilekkere zondag.
Voor 30 euro ontvang je een goodiebag met o.a. deelnemersplaat en roadbook, zoals altijd
netjes gedrukt door de firma Laurijs. Jouw yoghurt, koffie en knapzak bij het vertrek zijn
inbegrepen. Wat lekkers en een bezoekje onderweg eveneens. En natuurlijk konden wij een
gepaste afsluiter van Het Vaneleke niet laten ontbreken. Na ontvangst van al je documenten
kan je vrij vertrekken voor een dagje ontspanning.
Wil jouw co-piloot en/of passagier ook genieten van een yoghurt, koffie en knapzak bij
ontvangst; wat te smikkelen onderweg en de zoete afsluiter? Voor 18 euro p.p. extra
reserveren wij alle lekkers. Maar dat is een aanbieding en zeker geen verplichting.

Inschrijven vóór 31 augustus via
(ingeschreven voor 18 augustus garandeert je een
originele 2021-deelnemersplaat)

e-mail: taxandriarit@hotmail.com
of
telefoon: +32 498 192 782.

Van harte welkom!
Toine en Chris

