H.O.G. Ladies of Harley

BRUSSEL
BRUIST
Dat Brussel en omgeving verrassend
groen kunnen zijn, kan je op 11 juni
zélf ontdekken. Die dag vindt de allereerste Belgian Metropole Ladies
Ride Out plaats. Het belooft een
heerlijke rit te worden langs enkele
landelijke dorpen. Om 9 u ‘s ochtends is het verzamelen bij de dealer
Harley-Davidson Capital Brussels
in Dilbeek voor een lekker ontbijt
en een VIP-behandeling in de VIPlounge RING13. In de voormiddag
staat een rit van 60 kilometer op het
programma, in de namiddag eentje
van 45 kilometer. Tussendoor wordt
een heerlijke lunch in een klasserestaurant geserveerd, en als kers op
de taart krijgen alle ladies die dag
een shoppingbag én een eenmalige
korting van 15% op alle kledij, brillen, Precious-helmen en juwelen.
Deelnemen kost 20 euro.
Zin GekreGen?
Inschrijven kan tot 28 mei via
edith.wemmel@numericable.be of
telefonisch via het nummer
+32 (0)497 618150.

SNOEPEN VAN DE KUST
Een heerlijk briesje, zilte zeelucht en het geluid van ruisende golven,
dat zijn de ingrediënten van de Belgian Coast Picknick Ride Out die de
Ladies of Harley op 14 augustus op stapel hebben staan. Tussen 8u30
en 9u15 is het verzamelen geblazen bij Harley-Davidson Gent, waar
alle deelnemers wakker kunnen worden met een kop koffie en een koffiekoek. Er staat een rit van 200 kilometer op het programma, met een
picknick in de duinen van Oostduinkerke. Neem dus zeker een dekentje
of strandlaken mee, en vertrek met een volle tank. Naar goeie gewoonte
zijn ook mannen en Associated Ladies Members welkom om mee te
rijden. Schrijf je wel liefst vóór 7 augustus in: daarvoor kijk je best even
op www.ghentchapter.be.

LOH-WEEKEND - LADIES FIRST!
Het eerste weekend van september zal de Belgische Voerstreek op zijn kop staan. Van 2 tot 4 september vindt namelijk het jaarlijkse
Ladies of Harley Weekend plaats, en vrouwen op de motor, dat zorgt geheid voor een paar verrekte nekspieren! Organisatrices Linda,
Mimi en Minou wilden nog niet te veel kwijt over het programma, maar garandeerden de redactie dat het een geweldig weekend zal
worden, met fantastische ride-outs, gezellige etentjes en op zaterdagavond zelf een optreden van een live band. Het deelnemersaantal
is beperkt, dus schrijf je snel in. Dat kan door een e-mail te sturen naar lohweekend2011@live.be.
De prijs voor het hele weekend bedraagt €95, kom je enkel zaterdag dan betaal je €65. Let op, je inschrijving is pas definitief ná betaling!
- woon je in Nederland? Dan betaal je via rekening nr. 48.42.48.162 op naam van A.J. de Boer te Eksel
bij de ABN Amro, IBAN NL36ABNA0484248162, BICABNANL2A. Vermeld LOH/je naam/HOG nr.
- woon je in België, dan maak je het verschuldigde bedrag over via rekening nr. 377-0219126-40 op naam van Aleida J. de Boer
te Eksel bij de ING, IBAN BE02 3770 2191 2640, BIC BBRUBEBB. Vermeld LOH/je naam/HOG nr.
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