
 
 

Uitnodiging 25 jaar bestaan van de B. Solex Club 
Te Ferrière-La-Petite op 3 en 4 juni 2017. 

25 jaar,  een kwart eeuw bestaan van onze club, dat verdient een feest in stijl.  
Ferrière-La-Petite, dorpje gelegen juist aan de andere kant van de Frans-Belgische grens, biedt niet alleen 
een groen kader van weiden en bossen, maar ook een infrastruktuur die overeenkomt met de noden voor het 
organiseren van dit feest. Meer nog, de bevolking van Ferrière heeft ons van harte verwelkomt om dit 
evenement te organiseren 
Het programma : 

o Zaterdag : 
 Vanaf 10h00 : Ontvangst en inschrijvingen. U ontvangt een omslag met alle nodige 

informatie. 
 10h30-12h30  Bezoek aan het pottenbakkersmuseum, (beschrijving, zie bijlage 1 § 1)  
 Tot 16h00         Vrije rondrit, gemarkeerd  (individueel of in kleine groep) 

 16h-19h   Tentoonstelling van de versierde helmen, (zie bijlage 1 § 2) 
 16h30   Wedstrijd van de traagheid (zie bijlage 1 § 3) 
 18h00   Welkomstdrankje. 
 19h00    Maaltijd. 
 Feestelijke avond, voor en door jullie (zie bijlage 1 § 4.) 

o Zondag : 

 7h00-8h30 : Ontvangst  deelnemers van de zondag en ontbijt. 
 8h45 :  Briefing. 
 9h00 :  Vertrek rondrit (+/- 100 km, moeilijkheidsgraad ++). 
 12h30 :             Stop half-parcours :  picknick. 
 14h30-17h30 Terugkeer naar Ferrière-La-Petite. 

 18h00  Trekking van de tombola  (aanwezigheid verplicht voor het afhalen van  
     de prijs) 

 19h00  Terugkeer naar huiselijke haard ! 
 

Deelname in de kosten : 2 formules : 
 Totaal (zaterdag en zondag) :   45 € 

Bevat de rondritten, de ere-wijn, de maaltijd van de zaterdagavond en van de zondagmiddag, 
het ontbijt van de zondag, een plaats op de beurs en enkele originele geschenken in verband 
met dit evenement. 

 Enkel zondag :       25 € 
Bevat het ontbijt, de rondrit, de middagmaaltijd en enkele originele geschenken. 

 
Verplichte betalingop de rekening « Balades » v/d B. Solex Club  (Mogelijkheid  gegroepeerde betalingen) 

IBAN: BE91 0016 4019 0376 – BIC: GEBABEBB      MEDEDELING :  

Deelnemers Solex weekend : « Naam, voornaam – Solex WE – aantal » 

Deelnemers Solex enkel zondag : « Naam, voornaam – zondag – aantal » 

Professionele deelnemers beurs : « Naam, voornaam – beurs – aantal » 

Uw inschrijving is pas geldig, na betaling van de verschuldigde som (geen enkele betaling ter plaatse). 
Cheques worden niet aangenomen. 

Opgepast : het aantal deelnemers is gelimiteerd op 200 – Uiterste datum van inschrijving : 13 april 2017 
LOGEMENT 
Caravans en mobil-homes worden ontvangen in de nabijheid van de zaal of van de polyvalente hall. De 
tenten mogen worden geïnstalleerd op het gazon dichtbij de polyvalente hall en kunnen gebruik maken van 
de toiletten van de hall. 
Andere mogelijke logementen, zoals B&B, kamers of hotels, staan vermeld op onze website 

www.solexappeal.be of inlichtingen bij Nicole Petit (0032-479 644 998). 

Gelieve het hierbijgevoegde inschrijvingsformulier terug te sturen aan Gérin Marianne – Rue du 
Monument 22 – 6500 Thirimont vóór 13/04/17. 

http://www.solexappeal.be/


 
 

 

Inschrijvingsformulier deelname aan solexrit en/of beurs 

(Geldig voor een deelnemer – zie www.solexappeal.be) 

Terug te zenden aan Gérin Marianne–Rue du Monument 22 – 6500 Thirimont vóór 13/04/17 

 

Ik neem deel aan het 25 jarig bestaan van de B. Solex Club georganiseerd op zaterdag 3 en 

 zondag 4 juni 2017 te  FERRIERE-LA-PETITE (Maubeuge) :  

   

O  Ik kies voor de volledige formule (zaterdag en zondag) aan 45 € 

O  Ik kies voor de formule enkel zondag aan 25 € 

O  Ik kies voor de formule « professionele beurs » zonder rondrit aan 40 €     

( aanduiden wat van toepassing is) 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement inzake de viering 25 jarig bestaan, dat bij 

deze uitnodiging is gevoegd (zie bijlage 2) 

 

Naam :………………………………………………………............Voornaam :………………………………………………………………….. 

Adres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats :………………………………………………………………………..Postcode :………………..Land :………………………………….. 

Tel :…………………………………………………………………..E-mail :…………………………………………………………………….. 

Ik verklaar in regel te zijn met de inschrijving en de verzekering. 

 

Ik wil graag een plaats reserveren voor :  O een camping-car (mobilhome) 

       O een caravan 

       O een tent 

(aanduiden wat van toepassing is) 

 

DEELNAME AAN DE BEURS : JA – NEEN   (schrappen wat niet past) 

 

Voor de deelnemers aan de rit is de beurs gratis. Professionele verkopers die niet deelnemen aan de 

rit van de zondag, betalen een forfait van 40 €, voor een standplaats, met inbegrip van de maaltijd 

van zaterdagavond en het ontbijt op zondag. 

 

Ik heb de som van ………………………….€ gestort op de rekening van de B. Solex Club « balades »  

IBAN : BE91 0016 4019 0376 – BIC : GEBABEBB :  

 

 

Datum :       Handtekening : 
 

http://www.solexappeal.be/

