
 
 

 

 

 

 

Merksplas, Postdatum, 

Beste Oldtimervrienden, 

Weekend “Ge wit nie wë ge ziet” 2023 

Er is weer een nieuw idee voor het weekend 2023 , dus tijd om de uitnodigingen te 

maken en de organisatie in handen van de “Jabemaguri – vrienden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kennen het hotel en de uitbaters maar voor definitieve afspraken moeten wij 

uiteraard nog eens langs gaan. 

Ons weekend gaat door op  

23-24-25 juni 2023 

Kostprijs voor dit weekend:  

€ 210.00 /p. p. in 2 persoonskamer 

€ 235.00 /p. p. in 1 persoonskamer 

 
PRAKTISCHE AFSPRAKEN: 

We hebben een optie op 15 kamers voor 2 pers. en enkele 1 pers. en deze 

blijft geldig tot 28 februari 2023, dus voor die datum hadden wij graag uw 

inschrijving + betaling binnen. 

  Wat kunnen wij U bieden voor dit bedrag: 

➢ Rallyplaat + gedetailleerde route beschrijving. 

➢ Koffie of thee + iets lekkers bij vertrek. 

➢ 2 overnachtingen in ruime kamers met douche en toilet, satelliet TV. 

➢ Er is een eigen parkeerplaats.   

Oldtimerclub 

“Retro Drivers” 

Internationale vereniging voor eigenaars van 

klassieke automobielen en motoren 

 
 



➢ Na een leuke rit is er op vrijdagavond een heerlijk diner voorzien. 

➢ Op zaterdag is er een lekker ontbijt. 

➢ De zaterdagactiviteit is nog een verrassing. 

➢ We hebben wel een heerlijke lunch voorzien.  

➢ Op zaterdagavond kan iedereen weer genieten van een passend diner. 

➢ Op zondag is er weer een lekker ontbijt. 

➢ In de voormiddag vertrekken we weer naar het zuiden. 

 

Dit alles naar wij hopen in een aangenaam en sfeervol kader…gezelligheid en 

leute …daar zorgen we zelf voor..  Ook ’s avonds kunnen we nagenieten bij een 

drankje.  

 

Het volledige programma moet uiteraard nog in detail uitgewerkt worden maar 
zo hebben jullie natuurlijk alvast een voorsmaakje.   

Wij zijn er van overtuigd dat dit weer een fantastisch weekend kan worden als 

jullie er ook bij zijn.  

 

Alleen na betaling is Uw inschrijving definitief. 
 

U kunt uiteraard ook cash betalen tijdens bij de nieuwjaarsreceptie  

Liefst hebben wij natuurlijk dat u stort als volgt:  

Duidelijk Naam + voorna(a)m(en) vermelden 

Bankrekeningen:  

Voor NL: NL29RABO 013.85.55.788  Bic code: RABOW L2U 

Voor BE: BE08 7875.0294.0313  Bic code: GKCCBEBB  

LET OP: Het bedrag betalen voor 28 februari 2023. 

 

De organisatoren: Jabemaguri 
    
 

 
   

 

 

    
 

 

   
 

      
 

              
      

          


