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Uitnodiging eerste PCT rondrit van dit jaar op 30 mei. 
 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de eerste rit van het jaar. 

Deze rit willen we zo corona proof mogelijk maken waardoor deze helemaal anders zal zijn 

dan normaal. 

Er word op het startpunt geen eten of drinken voorzien en er zullen ook geen tussenstops 

voorzien worden. 

De tussenstops mogen door jullie zelf gekozen worden maar gelieve niet allemaal op dezelfde 

plaats te stoppen bij een café of dergelijke langs het traject.(Je weet wel corona) 

We starten op de carpoolparking aan de afrit nummer 10 van de E40 van Beernem 

Ter hoogte van de frituur    

                                  Frituur Den Afrit 

                     Adres : Reigerlostraat 1A 

                                  Beernem 

 

Jullie rijden deze carpoolparking op en op het eind van de parking word het boekje aan jullie 

overhandigd. 

Het is niet de bedoeling dat iedereen uitstapt en daar rondloopt zodat wij of jullie geen mega 

boete krijgen (corona maatregelen) jullie kunnen op andere plaatsen stoppen en uitstappen. 

Jullie kunnen vertrekken tussen 12 uur en 13 uur. 

Gelieve ook bij het inschrijven aan te geven wanneer jullie het boekje kunnen afhalen. 

 

                                Mogelijkheid 1 : tussen 12u en 12u15 

                                                       2 : tussen 12u15 en 12u30 

                                                       3 : tussen 12u30 en 12u45 

                                                       4 : tussen 12u45 en 13u 

 

De start willen we spreiden zodat niet iedereen op hetzelfde moment vertrekt en zo geen grote 

bijeenkomst organiseren.(Om een boete te vermijden) 

De rit word gereden langs Vlaamse wegen richting/door Wallonië en de rit stopt in de 

omgeving van Kortrijk ter hoogte van de Doorniksesteenweg.(Er word niks voorzien, corona) 

 

Ik hoop dat jullie begrijpen dat we het op deze manier moeten organiseren en hopelijk 

verdwijnt het virus vlug en kunnen we weer normale rondritten organiseren zoals in het 

verleden. 

Om deel te nemen gelieve een mail te sturen naar jurgen.dewispelaere@telenet.be 

De prijs van de rit bedraagt 6 € per deelnemende auto. 
Dit kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE 46 0017 7937 1636 
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