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http://www.ostendmotorsport.be/
Ostend motor Sport op FACEBOOK

Wens je eens lekker te gaan eten met de collega’s van de bevriende PA-clubs.
Dat kan: In de nieuwsbrief vind je ook alle informatie wat datum en maaltijd betreft.

Inschrijven: bij vrijelinck.dirk@proximus.be
Betalen: via het Belfius rekeningnummer van Ostend Motor Sport
BE33 0688 9593 2746
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afd. West-Vlaanderen
Sekr.: Barrierestraat 45
8940 Wervik
GSM-: 0484/504.910
mail to : vmbbpawvl@gmail.com

Rek.nr.: BE30 880.561151.111
Wervik, 17 januari 2018

Mevrouw, Mijnheer,

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het eerste weekend van maart het traditionele
banket van de PA. West-Vlaanderen VMBB plaats. Dit jaar gaat het feest door
in samenwerking met Amc Westhoekbikers Veurne.
Hierbij nodigen wij jullie vriendelijk uit tot het bijwonen van dit banket welke
doorgaat op
Zaterdag 3 maart 2018 om 19.30 uur in:

Zaal de Kroon
Esenplein 8
8602 Esen (Diksmuide)

MENU
Cava met assortiment van 5 koude en warme hapjes
Waterkerssoep
Parelhoenfilet met sausje van calvados met waaier van dagverse
marktgroenten en kroketjes
Biscuit met mirainge & koffie (4 x bediend)
Huiswijnen, frisdranken en bier inbegrepen tot aan de koffie
De kostprijs voor deelname aan het banket bedraagt 46,40 euro per persoon.
Gelieve het bedrag van de aantal personen per club door te storten op
rekening nr. BE30 880.561151.111 van de VMBB PA West Vlaanderen en dit
voor vrijdag 23 februari 2018.

In opdracht van de voorzitter
De secretaris generaal
Nadine Stroobants
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paddentrek 2018
februari 4 - februari 5
Cultuurzal Den Tap, Klerkenstraat 37
Langemark-Poelkapelle, 8920 België + Google Maps

Paddentrek - De groene gifkikkers
Bepijlde rondrit van ongeveer 80 km
Route beschikbaar voor Garmin Meer weten »

Drie Riddertreffen 2018
februari 11 - februari 12
De Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20
Alveringem, België + Google Maps

Inschrijving: € 6 - gratis drank en boterham met paté
in “De Kwelle” Sint-Rijkersstraat 20 - Alveringem
Rondrit van ongeveer 145 km bepijld
Meer weten »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hibernatreffen 2018
februari 25 - februari 26

Info motorrit:
155 km met roadbook of GPS Garmin en TomTom
Inschrijvingprijs:
6 € (4 € BMB licentie) één consumptie en suikerwafel inclusief.
Meer weten »

