
 
 

 

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!  

 

VVK Lommel nodigt U uit voor een mooie rit met een adembenemende start- en 
stopplaats georganiseerd door onze VVK Lommel dames Ria en Cindy: De RC Rit 

2022. Double Dutch Edition. Op zondag 12 juni 2022.(Start én rit in NL) 

 
Vertrek : Boshuis “Nieuw Vosseven” Lochtstraat 28  6039RV Stramproy Nederland. Ongeveer 

  200m over de grens met Bocholt. Hondjes welkom. Geeft de navi aan om een zandpad in 

  te rijden? Gewoon even verder rijden, verharde weg tot aan het boshuis. Parkeren op 

  P1, P2 of P3. 

Hoe laat : Gezellig samenzijn, inschrijven, iets drinken, stukje taart erbij, genieten van de 

omgeving, uitdelen roadbook… vanaf 9:00h. Vertrekken vanaf een uur of 10. 

De rit: Zoals U gewend bent van vorige jaren, we rijden over de rustigere wegen, onder andere 

langs de “Grathemermolen”, “Kasteel Buggenum”,”Kasteel Aldenghoor”, “de Lindeboom”-

bierbrouwerij en nog verschillende andere mooie monumenten. Onderweg voldoende 

pauze mogelijkheden. Koopt U graag bij de boer? Onderweg van alles te koop. 

Onderweg : Komt U Ria en Cindy met aanhang tegen op een leuke stopplaats waar ze een drankje, 

een leuke attentie en iets te knabbelen aanbieden. Let op de VVK-vlag! 
 

Eindpunt : We eindigen waar we vertrokken zijn, bij Boshuis “Nieuw Vosseven”. 

 

Voorzieningen : -Koffie/thee met een stukje taart bij de start. 

-Toffe rondrit, ca. 100km over de vlakke Nederlandse wegen. 

-Picknick zelf te voorzien.  

-Leuke attentie, drankje en koek op de stopplaats. 

-Verzorgd roadbook, samengesteld door de Lommelse VVK dames Ria en Cindy. 

 

Prijs :  Voor deze compleet verzorgde dag inclusief de gezellige babbel, het mooie weer, het 

uitzicht op de mooie oldtimers van de mede clubleden, de wielertoeristen en het 

prachtige uitzicht bij de start- en stopplaats vragen we een bescheiden, Hollandse 

bijdrage van  €12,- per persoon. Kinderen gratis. Wel graag vermelden bij inschrijving! 

Te voldoen op het VVK-Lommel rekeningnummer BE32 0013 5651 6102.    

    **** LET OP: Lidnummer bij betaling vermelden! **** 

 

Inschrijven : Tot en met vrijdag 3 juni 2022  bij Ria of Cindy via: lommel@vvkvzw.be Let op, U bent 

pas ingeschreven nadat U een retourmailtje ontvangen heeft. 

 

Inlichtingen :  Ria :  0485/62.25.13  tussen 17:00 en 22:00h. 

 Cindy : 0476/99.54.81  tussen 17:00 en 22:00h. 

 

Optioneel: We hebben de mogelijkheid om samen, na de rit, te dineren. De gastheer van “Nieuw Vosseven” 

heeft een heerlijk uitgebreid warm buffet voorzien. Keuze uit 2 warme visgerechten, 4 warme 

vleesgerechten, 5 verschillende bijlagen, kortom, we gaan niet met honger naar huis. Als afsluiter 

doen we er nog een luxe dessertje bovenop. Graag even vermelden of U mee gaat eten bij de 

inschrijving, voor slechts € 25,- per persoon bent U erbij! Betaling samen met de inschrijving op 

hetzelfde rekeningnummer. Kinderen tot 12 jaar € 12,50 
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