
                                

                                                                                                                                    
  

                                                                                        Bocholtz, 24-5-2022 

 

 

Beste IVAC-ers, 

 

Karine Dassen en Hans Versteijnen hebben een clubrit georganiseerd. Deze rit, met als 
naam de Haspengouw-rit, zal worden gereden op 10 juli 2022. Het programma ziet er die 
dag als volgt uit: 

- 10.00 verzamelen bij Lunchroom-Brasserie “van alles get”, Rijksweg 132 te 6325 
AG Berg en Terblijt. We worden hier onthaalt op een kop koffie en een stuk vlaai. 
 

- 10.45 Start van de rit. Uiterlijk 11.00 uur moet iedereen gestart zijn. De rit is 
circa 145 km lang. Vanaf het startpunt is er eerst een makkelijk stuk van 15 km. 
Ook de laatste 25 km van de rit tot het eindpunt zijn eenvoudig te rijden. 
 

- Tussen 16.15 en 17.00 uur wordt iedereen terugverwacht op het eindpunt en dit is 
bij Restaurant de 3-Sprong, Kruinweg 3, 6369 TZ Simpelveld. 
 

- Nadat iedereen is gearriveerd worden de ritwinnaars bekend gemaakt. 
 

- 17.30 voor degenen die dat wensen is het mogelijk om bij de 3-Sprong voor eigen 
rekening te dineren. De menukaart vind je op www.restaurantde3sprong.nl. Je 
kunt a la carte kiezen. Het is echter wel noodzakelijk om vooraf aan te geven 
of je blijft dineren of niet. Gelieve de keuze en het aantal personen op te 
geven bij jou aanmelding. 
 

De kosten voor deelname aan deze rit bedragen € 6,-- p.p. voor leden en partner voor 
koffie en vlaai. Introducés betalen hiervoor € 7,50. Overige consumpties op beginpunt en 
alle consumpties op het eindpunt zijn voor eigen rekening. 

 

 



                                

                                                                                                                                    
Voor deelname aan deze dag is aanmelding vooraf verplicht.  

Jullie aanmelding dient per e-mail uiterlijk 15-6-2022 bij het secretariaat binnen te zijn           
( secretaris@ivacoldtimerclub.nl ). Betaling van het bedrag van de deelname uiterlijk     
20-6-2022 te zijn bijgeschreven op bankrekening NL48 RABO 0117502081 t.n.v. de 
IVAC. 

De organisatoren hopen op een grote opkomst, goed weer en een plezierige dag. 

 

Namens de organisatoren, 

Peter Hermens / Secretaris Ivac 

 

 


