
MAKhcc Mid-Summer  rit Inschrijving Mid-Summer rit 2021

15 augustus 2021 ten laatste maandag 9 augustus !!

Piloot :

Naam ………………………………………………..

Adres ………………………………………………..

………………………………………………………….

Email …………………………………………………

* * * * * Telefoonnummer …………………………….

Club ……………………….. Lidnr ………………

Auto

Merk …………………………..  Type ………….

* * * * * Bouwjaar ………………………………………….

Nummerplaat …………………………………..

Rit  MAK-leden  gratis 

* * * * * Rit niet MAK-leden : 25 €

MENU : Jullie kunnen kiezen tussen :

Vide, sla,frietjes  (30€) 

aantal personen  :  ===>          ………..

Stoofvlees, sla, frietjes (30€)

aantal personen  :  ===>          ………..

Mosselen natuur met frietjes (35€)

aantal personen  :  ===>          ………..

Totaal bedrag :  ………………………..  €

te storten op BE47 2300 2784 5080

Inschrijven via sonja@makhcc.be

Dit jaar géén Maneblusser maar toch mogen

we op pad. De rit staat open voor alle

oldtimers en is ook zeer geschikt voor oudere

oldtimers en de minder snelle oldies. De rit

zal ongeveer 90 km lang zijn, richting "Stille

Kempen".

Plaats van samenkomst : de parking aan het 

slachthuis van 2800 Mechelen.   In de 70'er 

jaren de 'place to be' voor de Slalom van de 

MAK !!  

Vanaf 9u30 wacht de koffie van café De

Zwaan op jullie. De eerste wagen start om

10u. En daarna om de minuut !

Starten doen we dus in Mechelen. De

locatie is gemakkelijk te bereiken : de parking

ligt achter het voormalig terrein van Pauwels

Trafo. Dit is vlakbij de R6 richting stad en dan

eerste rechts (Galgestraat). Dan tot einde en

dan terug rechts. Even verder rechts is het

plein aan het slachthuis. Er wordt een

middagstop voorzien op een mooie, gezellige

plaats aan het bos in Herentals

Mits inschrijven én betalen ten laatste 9

augustus kan je hier van een uitgebreide

lunch genieten met keuze uit 3

hoofdgerechten. De gerechten worden

huisbereid en men is daar bekend voor hun

grote porties... Bovendien is het aperitief

van het huis, soep met stokbrood en dessert

tiramusu ook inbegrepen. Na de lunch gaat

het verder richting Kasterlee. We zijn daar

uitgenodigd op hun viering Cars, Coffe &

More. Er is animatie voorzien met liveband,

ijscréme en meer en dit tot 18 uur. Nadien

bolt ieder langs zijn eigen weg weer terug op

eigen tempo.
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remembering .. 

Woodstock 
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