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Kom op 20 en 21 juni 2020 voor een weekend 
in het kader van Engelse cultuur!

De British Car Meeting is een evenement, dat zowel aan 
nieuwe als oude Engelse auto’s is gewijd en professionals, 
klanten, verkopers van onderdelen, clubs en amateurs die 
deze passie delen, bij elkaar brengt.
In het kader van deze Meeting staan de parcoursen (met in-
begrip van de routes gewijd aan de SUV) ter beschikking aan 
alle Engelse voertuigen ongeacht het bouwjaar en het type 
voertuig.
Dus neem de tijd voor een parcours van +/- 100km door 
bossen, langs velden en plaatsen van deze schitterende Ar-
dennen. Veel « British » animaties zullen tijdens het weekend 
plaats vinden.  

OP HET PROGRAMMA:
• Zaterdag 20 juni: Samenkomst in de abdij  

van Stavelot
- 09h00 uur: Ontvangst/Ontbijt
- 10h00 uur: Start van het parcour
- 13h30 uur: Retour in Stavelot; Lunch in de 
kelders van de abdij
- Middag: Tentoonstelling, Test-drive en En-
gelse animaties

• Zondag 21 juni: Samenkomst in de abdij van  
Stavelot
- 09h00 uur: Ontvangst/Ontbijt
- 10h00 uur: Start van het parcour
- 13h30 uur: Retour in Stavelot; Lunch in de 
kelders van de abdij
- Middag: Tentoonstelling, Test-drive en En-
gelse animaties

Wij rekenen op een grote opkomst!

Inschrijvingsformulier
(uitsluitend voor Engelse voertuigen)

Naam: 

Voornaame:

Adres: 

Telefoonnummer: 

Mail: 

Ik schrijf mij in voor de British Car Meeting:

 Zaterdag 20/06/2020

 Zondag 21/06/2020

Inschrijving 50€ per persoon, per dag, inclusief ontbijt, 
lunch rallyplaat, entree museum abdij van Stavelot en 
souvenir.

Merk: 

Model:                                                          

Nummerplaat: 

Bouwjaar:

Aantal deelnemers in het voertuig                          x 50€

SUV:                      Ja           No 

Overschrijving op rekening:  
Account Kiwanis Stavelot - Social work
British Car Meeting
Omschrijving : Naam + nummerplaat
BIC : GEBABEBB - IBAN: BE41 001366362410

Per post te verzenden, uiterlijk voor 13 juni 2020 aan: 
Lodomez 3 - B-4970 Stavelot (Belgium)
of per mail aan: willems.benoit@skynet.be

Kiwanis Stavelot Principauté 
biedt U aan de


