
 

                            10
e
 luxe herfstrally 

Zondag 22 September 2013 

Beste menners, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze 10
e

 Luxe herfstrally te Knokke-Heist. 

Wij bieden zoals bij de vorige edities een prachtig parcours aan, vol afwisseling, over het strand 

en doorheen het mooie Knokke-Heist. 

Voor de niet-strandrijders, voorzien we een alternatieve route, doorheen de badstad. 

Er is vrije start tussen 10u00 u en 11u30 van bij de firma Auto’s Lierman, van hieruit kunt u aan 

de hand van de bewegwijzering en / of routebeschrijving op uw eigen tempo van deze rally 

genieten. 

Op het parcours voorzien wij drie extra verzorgde stops, aperitief op het strand / zeedijk, een 

tweede aan de rand van het Zwin, waar we ’s middags de innerlijke mens tegoed doen met heel 

wat lekkers en dan een derde met koffie, gebak en een hartverwarmertje bij Fam. 

Vandesompele. 

Na een rit van ongeveer 32 km kunt u (vrijblijvend) genieten van een heerlijke maaltijd bij de 

aankomstplaats op de terreinen van de familie Lierman. 

Startplaats:  Westkapellestraat 400 te 8300 Knokke-Heist (is aangeduid). 

Deelname: Stops:  €  20,00 per volwassene, (vs) 

 €  10,00 per kind (< 12 jaar), (ks) 

                   Stops + maaltijd: €  35,00 per volwassene, (vm) 

 €  20,00 per kind (- 12 jaar), (km) 

OPGELET:  

 We zien ons genoodzaakt het aantal koetsen te beperken tot 120 en iedere deelnemer 

dient een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

 Tijdens de tocht is er een passage doorheen een tunneltje met maximale hoogte van 

2,65m. verifieer eens de hoogte van je koets met iemand erop eer je inschrijft. 

Om praktische redenen vragen wij u om VOORAF in te schrijven d.m.v. inschrijvingsformulier 
en overschrijving op rekening BE39 6522 9217 7119 met vermelding van het aantal kinderen 
en volwassenen (x vs + x ks of x vm + x km). 

 
Inschrijvingen graag voor 15/09/2013 bij: 

Ackaert Peter: +32475/650 395 of Fax: 050/510 591, 

Rosseel Thomas: +32474/571 732 

Via mail: menteamramskapelle@gmail.com 

Vriendelijke groeten en tot weldra, 

Namens Men-Team Ramskapelle: 

Ackaert Peter - Rosseel Thomas - Heyman Alex - Bullynck Pieterjan 

Uitnodiging 


