PROGRAMMA
11u.00 – 13u.00
DE WARMSTE HAMBURGER MET FRIETJES
13u.00-13u.30
VERTREK VOORUIT MET DE GEIT, STOP ALS – 2PK ROUTE
13u30 – 15u.30
ETAPPE 1 MET ROADBOOK TOT PITSTOP
15u.30 – 16u.15
PITSTOP
16u.15 – 16u.30
KONVOOIRIT NAAR PUYENBROECK
16u.30 – 18u.00
BEZOEK SITE WARMSTE WEEK PUYENBROECK
18u.00 – 19u.00
KONVOOIRIT TERUG
19u.00 – 22u.00
OPEN BAR TE PLADUTSE 3

PRAKTISCH
DE WARMSTE HAMBURGER MET FRIETJES
Wanneer:

Zaterdag 23 december van 11u.00 tot 13u.30: FOOD & DRINKS
Zaterdag 23 december van 19u.00 tot 22u.00: DRINKS

Voor wie:

Iedereen met of zonder 2pk, die zin heeft ons goed doel te steunen is welkom!

Wat:

‘s Middags een drankje of een lekkere hamburger met frietjes in een authentiek kader,
verzorgd door Outdoorcooking.be. Je kan genieten van een heerlijke Angus beef hamburger
van 180g op een broodje met saus en groentjes en een pakje frietjes.
‘s Avonds gezellig napraten bij de haard met een glaasje.

Kostprijs:

€12 voor een hamburger met frietjes, dranken volgens prijslijst.

Inschrijven:

Stuur een mailtje naar claudine.verspecht@attentia.be voor 17 december,
zo ben je zeker van je hamburger.
Wil je op de dag zelf toch nog komen, kan dat maar kunnen we niet garanderen
dat we nog een hamburger hebben.

Goed doel:

Per hamburger met frietjes gaat €6 naar een hart voor ALS,
met dank aan Kurt van Outdoorcooking die gratis komt bakken.
Ook 30% van de omzet van de drank zal door Pladutse 3 geschonken worden
aan een hart voor ALS

PRAKTISCH
VOORUIT MET DE GEIT, STOP ALS – 2PK ROUTE
Wanneer:

Zaterdag 23 december van 13u.00 tot 19u.00

Voor wie:

Voor iedereen die een 2pk wil huren of zelf een 2pk bezit.
Ook alle Citroëns gebouwd op hetzelfde chassis van een 2pk zijn welkom:
Dynane, Mehari en Ami.

Wat:

Een leuke rit aan de hand van een roadbook vanuit de Vlaamse Ardennen tot in Puyenbroeck,
Wachtebeke. De eerste etappe zoek je zelf je weg aan de hand van een roadbook opgesteld
door Ecco La Luna bvba, gespecialiseerd in teambuilding. Een pitstop op een locatie niet zo ver
van Wachtebeke. Daar drinken we iets (op eigen kosten) en hergroeperen we alle 2pk’s.
Dan rijden we samen in een lang konvooi tot het terrein van de Warmste Week in Puyenbroeck.
We bezoeken de site en keren dan in konvooi terug. Wie met zijn eigen 2pk is hoeft niet naar
Melden terug te keren en kan vanuit Wachtebeke naar huis rijden.

Kostprijs:

Voor 1 2pk waar maximaal 4 personen in kunnen betaal je €160.
Inbegrepen: het roadbook, de huur, benzine, verzekering (omnium met vrijstelling van €1.250)
Met je eigen 2pk betaal je een bijdrage van €40/2pk om deel te nemen aan deze aktie.

Inschrijven:

Stuur een mailtje naar claudine.verspecht@attentia.be voor 17 december.
Vermeld er bij of je zelf een 2pk hebt of er één of meerdere van 2CV&CO wil huren.

Goed doel:

2CV&CO draagt zelf de kosten voor de 16 2pk’s en schenkt alles integraal aan een hart voor ALS.
Ecco La Luna stelt zijn 2pk ter beschikking en ontwikkelt gratis het roadbook.

Extra:

We vragen alle deelnemende 2pk-eigenaars om hun 2pk te voorzien van kerstlichtjes,
zo kunnen we tijdens de konvooirit voor prachtige beelden zorgen…

Een hart voor ALS vzw is een jonge en dynamische vzw
(°2012) met een duidelijke focus: ondersteuning en
bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), dit op de meest
transparante wijze: U doet uw gift rechtstreeks in het
fonds voor ALS-onderzoek aan de KU Leuven.
Het Hart voor ALS Fonds aan de KU Leuven,
kortweg ALS fonds, is een realisatie van Een hart voor
ALS vzw en het Leuvens Universiteitsfonds (LUF).
Meer info op www.eenhartvoorals.be

