
 

 

 

Inschrijving 1ste Rit Kempen – Limburg  

Autozoektocht “Hijeedem” 

 

Rondrit Bolleke Pijl / Autozoektocht doorheen Kempen en Limburg 
Ingericht door vzw Hijeedem (btw: 0764.435.224 - mail hijeedem@hotmail.com) 

 

Zondag 30 mei 2021 

Startplaats:   Lodge Parking Mio Caro (Zandberg 37 – 2260 Westerlo)  

 
Programma : 
 

09u00 – 11u00:  Onthaal 

09u00 – 10u00:   Ontbijt 

10u00 – 11u30: Start Autozoektocht   (telkens met een paar minuten tussen de auto’s) 

12u00 – 14u00: Lunch (Koude pasta) 

15u00 – 19u00:  Aankomst in Clubhouse te Zonhoven + Afgifte vragenlijst  

17u00 – 20u00: Avondmaal (Pizzabar) – prijsuitreiking  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijven kan door bijgevoegd document voor 25/05/2021 te mailen naar: 

hijeedem@hotmail.com 

 

Kostprijs per voertuig : 45,00 Euro   

Inschrijving omvat: Roadbook -  2x lunch inclusief drankje - vragen zoektocht 

 

Uw inschrijving is slechts geldig na ontvangst betaling  

mailto:hijeedem@hotmail.com


 

 

Naam + adres (in blokletters):  ……………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………… 

GSM:      ……………………………………………………………………………………… 

Email-adres:     ……………………………………………………………………………………… 

Nummerplaat :    ……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

aantal   prijs  =  totaal 

Inschrijving :    …1…  x …45 €… = …45 €… 

Lunch inbegrepen : Koude pasta voor 2 personen inclusief drankjes (take-away)  

      aantal  

o Pasta tomaat/vlees ……   

o Pasta pesto/vlees …… 

o Vegetarische pasta        …… 

o Cola   …… 

o Cola zero  …… 

o Spa Rood  …… 

o Spa Blauw   …… 

Maak de beleving compleet en doe het hele traject zoals het hoort en bestel tevens :   

✓ Ontbijt à 12 €/pp    …… x …12… = ……   

✓ Extra lunch à 15 €/pp    …… x …15… = …… 

✓ Avondmaal (Pizzabar) à 15 €/pp  …… x …15… = ……   

!! Rekening houdende met de coronamaatregelen zullen alle maaltijden als take-away voorzien worden !! 

 

TOTAAL :    …………… € 

Betaling op : BE25 9733 8908 1582  Met mededeling naam + nummerplaat voor 25/05/21  

Ingevuld document doormailen naar :    hijeedem@hotmail.com 

 
Inschrijving is pas geldig na ontvangst betaling.   

Deelname op eigen verantwoordelijkheid 
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