
Uitnodiging voor: 

2018 Lotus Drivers Day – Namur edition 

a Club Team Lotus Belgium event 

op Pinkstermaandag, 21 mei 2018 
 

 
Vanaf 09u00 ontvangst, administratieve afhandeling en ontbijt. 

Locatie :  La Ferme d'Achêne, Rue d'Onthaine 15, 5590 Ciney, Belgium 

 

Vanaf 10u00 vertrek voor deel 1 over +/- 110 Km door mooie ardense wegen. 

Omstreeks 12u00 ontvangst op de middagstop voor een aperitiefje en een hapje, gevolgd door een lunch.  

De middagstop is in de cantine van het Agri-musée, Chemin des Falloises, 6830 Rochehaut. 

Hier hebben we ruim de tijd om naar eigen keuze te genieten van wat Rochehaut te bieden heeft. Behalve het 

agri-musée is er ook een dierenpark, een Boutique Ardennais, het Point de vue Frahan. 

Omstreeks 14u30 vatten we deel 2 aan, een ritje van +/- 130 Km vlotte kronkelwegen om terug te keren naar 

onze startlocatie: La Ferme d'Achêne, Rue d'Onthaine 15, 5590 Ciney, Belgium. 

Hier zullen we omstreeks 17:30 gaan aankomen. U wordt ontvangen met een aperitiefje en een afsluitende 

Barbeque. 

 

Opgelet, gezien de beperkte mogelijkheden qua catering in de omgeving van onze middagstop, zijn we 

genoodzaakt om het aantal deelnemers beperkt te houden op 80 personen. 

Uw inschrijving wordt als bevestigd beschouwd na ontvangst van betaling. 

Inschrijving te laatste op 07 mei 2018 

 

Gelieve uw deelname te bevestigen :   

per tel.: +32475878051 (Peter Demaret) (NL, FR, UK, D) 

per e-mail: LDD@bdcartuning.com (Gunther Henot) 

 

Kosten voor deelname CTLB leden :  € 65,- per persoon, niet-leden betalen € 75,- per persoon.  
De rit is voorbehouden voor Lotus wagens en wagens met Lotus DNA, en deze krijgen bij inschrijving voorrang op andere wagens.  

Deelnamekosten voor deelname met ander merk wagen op aanvraag. 

Inschrijven na 07 mei 2018 kost € 5 pp extra. 

Als definitieve inschrijving vragen wij U de betaling uit te voeren op rekeningnummer : 

IBAN: BE57 6511 6160 4935 BIC: KEYT BE BB 

Op naam van Gunther Henot 

 

Voor vegetarische gerechten of bij intoleranties, gelieve ons vooraf in te lichten. 

Organisatie: Gunther en Jurgen Henot, Peter Demaret, Gunter Sels voor CTLB. 

      https://www.facebook.com/events/212623645935770/ 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F212623645935770%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNEctyqAe6VAQviKG_IOBkPgxQAxXw
https://www.facebook.com/events/212623645935770/

