Deelnameformulier 5de Haspengouwrit zondag 10 oktober 2021.
Bestuurder

Navigator

Naam

Naam

Voornaam

Voornaam

Tel / GSM

Tel / GSM

Email contact

Merk
CC

Voertuig
Type
Bouwjaar

Aantal inzittenden (bestuurder en navigator inbegrepen)

De deelname in de onkosten bedraagt 15 euro per wagen. Hierin is een consumptie voor
elke inzittende, een rallyplaat, roadbook en aandenken begrepen.
Voor deze rit kan er vrijblijvend gekozen worden om een lunch, vieruurtje en/of breugel
buffet te nuttigen.
Elk van deze maaltijden kan apart worden gereserveerd.
De betaling mag samen met de betaling van de deelname gedaan worden.
Voor de lunch kan er gekozen worden uit 2 menu’s, de prijs bedraagt 7 euro per menu.
Menu 1 bestaat uit een broodjeslunch met verschillende soorten kaas, menu 2 bestaat uit
een broodjeslunch met verschillende soorten fijne vleeswaren.
Lunch
Aantal menu 1 kaas
Aantal menu 2 fijne vleeswaren

Herinnering aan alle deelnemers: Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de
financiële verplichtingen. Wij danken jullie bij voorbaat!

Het vieruurtje bestaat uit een groot stuk taart met een tas koffie en kost 5 euro per
persoon.
Vieruurtje
Aantal personen

Om onze laatste rondrit van 2021 af te sluiten is er voor de geïnteresseerden nog een
Breugel buffet voorzien waarbij we samen kunnen genieten van diverse heerlijke
gerechten.
Het buffet bestaat uit: spek met eieren, pensen (wit en zwart) met appelmoes, balletjes
met krieken- en tomatensaus, kip met zoet-zure saus, stoofvlees, varkensgebraad met
champignonsaus en zalm met béarnaisesaus. Dit wordt aangevuld met: brood, gebakken
aardappelen, 3 soorten puree, tomaten, wortelen en erwten en peren met spek. Uiteraard
horen hier ook nog enkele sauzen bij: cocktail (huisgemaakt), ketchup (curry en tomaten),
mayonaise en tartaar (huisgemaakt).
De prijs van het uitgebreid Breugel buffet bedraagt 22,50 euro per persoon (dranken niet
inbegrepen). Voor kinderen jonger dan 16 jaar bedraagt de prijs 12,50 euro per kind.
Breughel buffet
Aantal personen
Aantal kinderen – 16 jaar

Inschrijven kan online via onze website gebeuren tot woensdag 6 oktober 2021 of via
het deelnameformulier.
De betaling dient te gebeuren voor donderdag 7 oktober 2021 op het rekeningnummer
van de Tiense Veiligheidsclub vzw TVC: BE91 7343 2615 9576, BIC code KREDBEBB
met vermelding “naam + voornaam bestuurder deelname Haspengouwrit”.
Voor meer info kan je steeds terecht op:
Email: tienseveiligheidsclub@hotmail.com
Facebook groep: Tiense Veiligheidsclub vzw TVC
Website: www.tiense-veiligheidsclub.be

Herinnering aan alle deelnemers: Bespaar ons kopzorgen! Uw inschrijving is slechts
verzekerd indien u de uiterste datum van inschrijving in acht neemt en voldoet aan de
financiële verplichtingen. Wij danken jullie bij voorbaat!

