
Uitnodiging 8e Coppa di Notte I.V.A.C.                   

Vijlen, 22 september 2021. 

Geachte leden van de I.V.A.C., 

Het is ons een genoegen u allen +  introducees voor de 8e maal in 
successie te mogen uitnodigen voor de Coppa di Notte, deze keer op 
zaterdag 30 oktober. 

U wordt verwacht bij: 

Restaurant De Bokkerijder 

Viergrenzenweg 232 

6291BX VAALS 

Vanaf 17.30 uur bent u welkom. Starten vanaf 18.30 uur 

De route voert over een lengte van ongeveer 110 km.  

Door middel van antwoorden op de vragen onderweg zal er op het 
eindpunt onderscheid worden gemaakt tussen een 1e, 2e en 3e plaats. 

Voor diegenen die nog niet eerder deelnamen aan deze bijzondere rit 
waarbij alle deelnemers onderweg kunnen genieten van een 
overheerlijke kop soep van oma:  geef je gewoon op en doe eens mee. 
Het is leuk, spannend, anders, soms koud, meestal nat, gezellig, 
dynamisch en bovenal donker! 

I.v.m. de tot nu toe nog steeds geldende COVID 19 maatregelen, dient 
u ca. 23.00 uur op de eindplek te zijn aangekomen en uw 
antwoordformulier in te leveren, waarna wij z.s.m. met de 
prijsuitreiking zullen starten. 

Kosten van de rit, inclusief koffie en vla bij de Bokkerijder en 2 
consumpties op het eindpunt zijn: 

Voor Leden:      €   7,50/persoon 

voor introducees:    € 12,50/persoon 



Opgeven van het aantal deelnemers per auto kan bij:  

secretaris@ivacoldtimerclub.nl  

Er dient vooraf betaald te worden, graag betaling voor 23 oktober 
zodat alles netjes geregeld kan worden bij start en eindpunt. 

Betalingen naar: IVAC rekening nr.:NL48RABO0117502081   (BIC   
RABONL2U ) o.v.v.: coppa 2021 met: aantal personen per auto en 
verder vermelding: lid of introducee. 

Gelieve zich allen aan de dan geldende COVID 19 maatregelen te 
houden. 

Graag aanmelden voor 23 oktober i.v.m. reserveringen!!! 

Beleefd uitnodigend, 

Peter Gehlen, Alex Souren en René Vrehen. 

PS: denk aub aan: 

Identiteitsbewijs, kleingeld, lamp, rolmaat en bovenal goed humeur
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