
Inschrijvingsformulier 

Naam & voornaam :  …………………………………………………………….

Straat & huisnummer : …………………………………………………………

Postnummer & gemeente : …………………………………………………

Emailadres : ………………………………………………………………………….

Wagen & bouwjaar : ……………………………………………………………..

Deelnemend MAK lid gratis

Deelnemer niet MAK lid 25 € ………………  €

Wens je te eten op het privé domein Dessener :
Vis- en vleesbuffet à 34 € per persoon :

aantal personen ………… à 34 € ………………  €

_________

Totaal ………………  €

Na de middagstop vervolgen we onze weg en worden rond 16 h 

verwacht in het provinciaal domein Nieuwenhoven - Nieuwenhoven 

1 te 3800 St Truiden, voor de prijsuitreiking .   MAK leden rijden 

gratis, niet MAK-leden betalen 25 € per voertuig.

Daar de locatie van de middagstop op een privé domein is en de

kasteelhoeve normaal gezien niet toegankelijk, hebben we een

lunch voorzien in buffetvorm. De personen welke ingeschreven zijn

voor lunch rijden de poort binnen en parkeren rechts van de

kasteelhoeve. Zij die niet lunchen rijden gewoon verder.

Via landelijke bloemsemrijke wegen rijden we richting Limburg,

onze middagstop houden we op een Kasteelhoeve op het

privédomein Dessener - Stationsstraat 47 te 3722 Kortessem, waar

we tussen 12 h en 14 h van een vis- en vleesbuffet genieten.

Dranken zijn voor eigen rekening. Wees op tijd voor de lunch !

We verwachten jullie voor onze lenterit op 24 april 2022 in

Taverne Pelleman - Pellemanstraat 27 te 2460 Kasterlee. Parkeren

doen we opzij of achteraan. Inschrijven kan van 9 h tot 10 h, na de

inschrijving ontvang je de roadboek,met bol/pijl aanduidingen, en

kan je op eigen initiatief vertrekken. Er is geen ontbijt voorzien.

Inschrijven kan je via sonja@makhcc.be. Wens je zeker te zijn van je

lunch, moet de betaling zeker voor 10 april 2022 geboekt zijn, je

kan dit doen op BE47 2300 2784 5080.
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Wij danken onze sponsors !
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