
 

 

Herinnering aan alle leden : Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts 
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de 
financiële verplichtingen.  Wij danken u bij voorbaat!  

 

Seizoensopener VVK Mechelen/Asse 01.05.2022 

Op 1 Mei leggen alle vogeltjes een ei ! 

Maar niet bij de afdelingen Mechelen /  Asse, want daar begint het seizoen met de eerste rit 

van 2022. 

We vertrekken op een gezegende plaats: 

 

Gasthof de Brouwerij : Abdijstraat 4 te 1790 Affligem. 

We beginnen vanaf 9.00u  met koffiekoeken en koffie. 

Op onze middagstop kunnen jullie het lekkere broodje opsmullen verkregen bij de start. 

Een gezegend schrijver zou zeggen “ we rijden verder door berg en dal” naar onze 

verrassingstop. 

Een verrassingstop die waarschijnlijk zeer gesmaakt zal worden! 

Vandaar zetten we dan koers richting ons clublokaal   “ Hof van Laar” waar we samen een 

lekker avondmaal zullen nuttigen. Vol au Vent met lekkere frietjes. 

 

De verassingstop zal u gratis aangeboden worden door de afdelingen Mechelen/Asse. 



 

 

Herinnering aan alle leden : Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts 
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de 
financiële verplichtingen.  Wij danken u bij voorbaat!  

 

Er is echter een maar… We zijn door de eigenaar beperkt in het aantal bezoekers die kunnen 

deelnemen. Daardoor zal uw deelname pas geldig zijn na bevestiging van de afdeling.  

Dus eerst aanmelden voor 20.04.2022 op de VVK Website en pas na bevestiging betalen op 

de gekende VVK rekening afdeling Mechelen 

BE47 0018 2898 1880. 

Deelname in de kosten bedraagt 50eur P/P. 

Nuttige info 

 

Plaats vertrek: Gasthof de Brouwerij : Abdijstraat 4 te 1790 Affligem 

Inschrijven: tussen 9.00u en 10.00u 

Wat krijgt u : 

- Koffiekoeken en koffie voor ontbijt 

- Broodje voor middagstop 

- Verrassingstop gesponsord door VVK 

- Warm avondmaal Vol au vent met frietjes 

- Uitgeschreven roadboek 

- Veel plezier en leute! 

- Dranken zijn niet inbegrepen  

- Prijs P/P is 50euro 

 

Het goede weer is besteld      

 

Het VVK Team Mechelen / Asse 

 


