Valcke Classic & Sport cars

Valcke Classic & Sport Cars
Make:
Type:
Year of construction:
Price:
Description:

TWO RAIDERS RUN WERVIK zaterdag 6 mei 2006
0
pnotk
In samenwerking met valckeclassiccars, vzw Two Raiders Run en Kiwanis Wervik, nodigen wij de bezitters
van een oldtimer uit om deel te nemen aan de oldtimerrit van ongeveer 65 km met als doel een persoon met
een mentale handicap een aangename namiddag te laten beleven.
Bijeenkomst en aankomst gebeurt zoals verleden jaar op het domein Oosthove ( aan het zwembad)
Speiestraat te Wervik.
De ganse rit gebeurt met politiebegeleiding, hulp van het rode kruis en professionele begeleiding van de
minder validen door de deelnemende instituten.
Programma:
11.00 uur aperitief aangeboden door de stad Wervik
11.30 tot 13.00 uur middagmaal aangeboden door vzw two raiders run
13.15 start met de minder validen doorheen onze mooie streek
15.15 pauze & drink na ongeveer rit van 35 km
17.00 uur vertrek voor het 2de gedeelte van de rit ( 30km) met aankomst op het domein Oosthove te Wervik
18.00 uur broodmaaltijd aangeboden door Kiwanis Wervik en uitreiking van een geschenk aan de chauffeurs.
Voor de liefhebbers is er achteraf gezellig samenzijn met DJ Nico.
Voor wie de afspraak om 11.00 uur te vroeg is kan zich ook om 13.00 uur bij de deelnemers aansluiten
Voor de chauffeur van de wagen is alles gratis, voor de personen die de chauffeur vergezellen wordt 10 euro
gevraagd ( voor aperitief, middagmaal en broodmaaltijd 'savonds)
Het is wel de bedoeling dat per wagen tenminste één minder valide in de wagen kan plaats nemen.
Inschrijving liefst zo vlug mogelijk bij :
Valcke Albert tel. 056/31 22 07
email: albert.valcke@pandora.be
In de hoop U te ontmoeten op zaterdag 6 mei danken wij u alvast in naam van de deelnemende instituten.
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