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Een jaar om niet te vergeten, een evenement om niet te vergeten.
Twee goede vrienden en tevens gepassioneerde Classic Mini Liefhebbers willen die 60ste verjaardag
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom hebben het duo De Lauw / Berloo de krachten gebundeld en stellen ze het volgende voor:
Op 21 september starten we in Oost-Vlaanderen voor een toeristische route door glooiende
landschappen, pittoreske dorpjes, uitkijkpunten en leuke beklimmingen. Aan de hand van een
individueel roadbook rijden we via de taalgrens en “Le Pays des Collines” naar het hartje van de
Vlaamse Ardennen.
Zondagmorgen verzamelen we voor een 2 de rit met eindbestemming “Golden Classic Festival”
te Lauwe. Een groot Classic Car Event met Live-music, retro randanimatie, drink-en foodtrucks, enz..
Onze Classic Mini’s worden daar als gast merk verwacht voor een “Static Show”!
Deze 2 daagse omvat:

- ontbijt op zaterdag
- roadbook op zaterdag (+/- 120km)
- middagstop met broodje en feestdiner op zaterdagavond
- prijsuitreiking zaterdagrit, mooiste mini, oudste mini, ...
- overnachting in Oudenaarde op zaterdag in modern en
comfortabel hotel (2 pers. ) met overdekte afgesloten parking!
- ontbijt op zondag
MINI
- roadbook op zondag (+/- 50km)
- gereserveerde plaats voor Static Show op zondag
CLASSIC
- rallyplaat en aandenken.

ONLY

VERDERE INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.BELGIANMINISONTOUR.BE
Of neem contact met ons op:
Philippe De Lauw 0479 67 00 06 of delauw.philippe@skynet.be // Wesley Berloo

0477 68 90 91 of bmot@telenet.be

Belgian Diamond Mini Run 21-22 september 2019
Weekend Run
MET overnachting

Weekend Run
ZONDER overnachting

Zondag
alleen

200,00 euro

80,00 euro

40,00 euro

UITERLIJKE inschrijfdatum:

UITERLIJKE inschrijfdatum:

UITERLIJKE inschrijfdatum:

17-05-2019

26-08-2019

08-09-2019

deze optie incl. op basis 2 volw:

deze optie incl. op basis 2 volw:

deze optie incl. op basis 2 volw:

- rallyplaat
- gekleurd roadbook
- ontbijt op zaterdagmorgen
- broodje op zaterdagmiddag
- feestmenu op zaterdagavond
- overnachting
- ontbijt op zondagmorgen
- toeristenbelasting
- overdekte parkeerplaats
- static show op zondagmiddag
te Lauwe
- uniek BMOT aandenken voor
weekend deelnemer
- aandenken van evenement
- goodiebag

- rallyplaat
- gekleurd roadbook
- ontbijt op zaterdagmorgen
- broodje op zaterdagmiddag
- feestmenu op zaterdagavond
- onbijt op zondagmorgen
- static show op zondagmiddag
te Lauwe
- uniek BMOT aandenken voor
weekend deelnemer
- aandenken van evenement
- goodiebag

- rallyplaat
- gekleurd roadbook
- ontbijt op zondagmorgen
- static show op zondagmiddag
te Lauwe
- aandenken van evenement
- goodiebag

( duidelijk aankruisen voor

Naam Bestuurder : .............................................

welk arrangement je kiest ! )

Naam Navigator : ......................................................................

Straat: ................................................... ............................................................................................... nr: .................
Postcode: ............................ Gemeente/Stad: ............................................................................................................
Tel. / Gsm : .........................................................

E mail: .......................................................................................

Type mini: ...........................................................

Bouwjaar: ..................

Betalingen graag op tijd overmaken op rekeningnummer:

Nummerplaat: ...................................

BE62 1030 5984 8361

Overschrijven ten name van: Belgian Diamond Mini Run, Noorderhavenoever 14, 8620 Nieuwpoort.
MET MEDEDELING: Naam + Nummerplaat
Inschrijving via inschrijvingsformulier t.a.v: Belgian Diamond Mini Run, Noorderhavenoever 14, 8620 Nieuwpoort
of via mail delauw.philippe@skynet.be / bmot@telenet.be
Inschrijving enkel geldig na ontvangst van betaling tegen hierboven uiterlijk vermelde datum !
Niet betaald is niet ingeschreven !
Daarna ontvang je tijdig een bevestiging met exacte timing en andere belangrijke informatie.

Met de
welwillende
medewerking
van:

