
                                

                                                                                                                                    
  

                                                                                        Bocholtz, 27-7-2022 

 

 

Beste IVAC-ers, 

 

Het is weer tijd voor de BBQ-rit. Deze rit zal worden gereden op 21 augustus 2022 met 
aansluitend de mogelijkheid om aan de BBQ deel te nemen. Het programma ziet er die 
dag als volgt uit: 

- 10.00 verzamelen bij Theo en Inge Huppertz, Groeneweg 33 te 6351 JG Bocholtz. 
Hier wordt u onthaalt op een kop koffie en een stuk vlaai. 
 

- 11.00 Start van de rit. De rit is circa 120 km lang.  
 

- Rond 16:30 wordt iedereen terugverwacht op het eindpunt. Ook dit is bij Theo en 
Inge Huppertz. 
 

- Na aankomst zal er nog wat gepuzzeld moeten worden, waarna de ritwinnaar 
bekend gemaakt zal worden.  
 

- Tussen 17:00 en 17:30 zal er gestart worden met de BBQ voor degenen die zich 
hiervoor aangemeld hebben.  
 

Aangezien er diverse inkopen gedaan moeten worden is aanmelding voor dit 
evenement verplicht. Zonder aanmelding vooraf is deelname niet mogelijk.  

Jullie aanmelding dient uiterlijk op 15 augustus via e-mail bij Theo binnen te zijn             
(theo-en-inge@home.nl). Tevens dient de betaling uiterlijk op 15 augustus te zijn 
bijgeschreven op bankrekening NL48 RABO 0117502081 t.n.v. Ivac onder vermelding 
van BBQ-rit 2022 en welke optie u kiest (zie beneden) 

Voor deelname aan de BBQ-rit hebt u de keuze uit 2 opties: 



                                

                                                                                                                                    
- Optie 1: u maakt uitsluitend gebruik van de mogelijkheid van koffie en vlaai bij de 

start. De kosten hiervan bedragen € 4,-- per persoon voor leden en partner  
(introducés € 5,--) 
 

- Optie 2: u maakt bij de start gebruik van de mogelijkheid van koffie en vlaai EN u 
neemt deel aan de BBQ. De kosten hiervan bedragen € 15,-- voor leden en partner 
(introducés € 17,50). Deze bedragen zijn dus voor koffie, vlaai, BBQ en drank. 

Heeft U vrienden of bekenden die graag eens een ritje mee willen rijden dan zijn ze als 
introducé van harte welkom! 

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

 

Met vriendelijke groeten, 

De BBQ-organisatie 

 


