scoutsvereniging voor jongeren met een beperking (Pijpelheide)

AKABE Albatros organiseert tvv. de werking

14e TRIKE- & MOTORONDRIT
Toeristische rondrit (+/-130 km) voor alle types motoren en trikes
Let op: enkel op GPS (enkel ondersteuning van GARMIN ZUMO reeks en TOMTOM RIDER 42 en 450)

Gezamelijke trike- en motorrondrit (70 km) - (vertrek 13u)

8 euro/piloot, 5 euro/duo
gratis ontbijt + koffie bij inschrijving
barbecue aan democratische prijs
Inschrijvingen vanaf 8u30 t.e.m. 12u30
laatste aankomst 17u00
vertrek / aankomst: lokaal in Dophei

Aan het lokaal in de Dophei in Pijpelheide
Voor meer info over de rondritten en routebeschrijving:

www.events-akabe-albatros.be

jeugdaffiche - vrij van zegel

zondag 5 mei 2019

AKABE Albatros
AKABE Albatros is een scoutsvereniging uit
Pijpelheide (Heist o/d Berg) voor jongeren
met een beperking, tussen 6 en 28 jaar.
Sinds 5 januari 2002 spelen we elke 2 weken
het spel van scouting. We hebben een 55-tal
leden, verdeeld in 4 takken.
Sinds november 2005 gaan onze activiteiten
door in ons lokaal in de Dophei (rechtover het
voetbalplein).
Om onze werking te steunen, organiseren we
dit jaar voor de 14e keer een moto-, fiets- en
wandeltocht.
Vrij vertrek (tussen 8u30 en 12u30) en aankomst
(tot 17u) aan ons lokaal, bewaakte parking,
drankjes en hapjes en een prachtige toeristische
rondrit van 130 km. Let op: vanaf dit jaar kan
je hem enkel nog op gps rijden.*
Voor wie 130 km te lang vind is er ook een
gezamenlijke rondrit van ongeveer 70 km die
start om 13u.
Barbecue is voorzien aan een democratische
prijs en kan je bestellen bij het inschrijven aan
de kassa.
Hopelijk tot ZONDAG 5 mei 2019!
Vanwege leiding, oud-leiding en leden van

AKABE Albatros

* We ondersteunen enkel de GARMIN ZUMO reeks en
TOMTOM RIDER 42 en 450.

MEER INFO (vanaf maart) OVER DE RONDRITTEN:

www.events-akabe-albatros.be
Volg pijlen “AKABE Albatros”
Adres:

Dophei, Pijpelheide
(Heist op den Berg)
Meer info: Marijke, tel. 0479 41 44 39
Nico, tel. 0497 41 25 12

