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Een weekend genieten van 20 t/m 22 september

Beste IJselrijd(st)er,

Graag nodigen we je uit om ook in 2019 weer mee te doen met het verrassingsweekend. De vele 
enthousiaste reacties op de vorige verrassingsweekenden vragen gewoon om een vervolg en 
wellicht is hiermee wel een nieuwe traditie geboren binnen onze roemruchte club! Het is dan ook 
weer gelukt is om iets leuks en origineels te bedenken maar wat dat is gaan we natuurlijk niet 
vertellen.
 
Wat we wel kunnen vertellen is dat we naar een goed hotel gaan waar we prima kunnen dineren 
en ontbijten, waar we onze motoren kunnen stallen in een overdekte en afgesloten ruimte. Dit 
alles in een prachtige omgeving met routes die er niet om liegen en voor een ieder prima te doen 
zijn. En natuurlijk hebben we weer een leuke en originele verrassing voor jullie in petto.

Dit alles gaat plaatsvinden in het weekend van 20 tot en met 22 september 2019. We zijn er een 
beetje vroeg bij omdat we graag iedereen in de gelegenheid willen stellen dit weekend mee te 
maken. Verder hebben we kans gezien om dit weekend mogelijk te maken tegen een wel heel 
aantrekkelijke prijs:

2x overnachting 
2x ontbijt
2x diner
een welkomstdrankje en
de geweldige verrassing per persoon o.b.v. 2-persoonskamer

Lunch en koffie zijn voor eigen rekening evenals de versnaperingen die genuttigd worden.

We zijn erg enthousiast over dit weekend en hebben daarom reeds een optie genomen op een 
groot aantal kamers. Echter, de hoeveelheid is beperkt. Wie het eerst komt gaat het eerst mee.

Je kunt meedoen door je voor 15 februari 2019 aan te melden bij Ronald van der Klooster of Henk 
Put (pr@ijselrijders.nl) en het benodigde bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL59ABNA0478424256 t.n.v. MTK de IJselrijders. Aanmelden na deze datum is helaas niet 
mogelijk daar deze locatie zeer gewild en meestal snel volgeboekt is!

Laat je eens verrassen en doe gezellig mee met je club om er samen weer een prachtig weekend 
van te maken! We zien je aanmelding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De mannetjes van de PR

€ 145,-


