H.O.G. Ladies of Harley

LADIES OF HARLEY WEEKEND

BEACH GIRLS
21-23 SEPTEMBER

Het jaarlijkse Ladies of Harley Weekend belooft hot, hot, hot te worden. Het
thema luidt Ladies on the Beach, dus dames, haal die bikini’s maar uit de kast!
Organisatoren Wieke, Adry en Margot hebben er alvast zin in. “Wij wonen alledrie
in Noord-Holland, en vonden het logisch om het weekend hier te organiseren,”
vertelt Margot enthousiast. “De keuze is op de kustgemeente Egmond gevallen,
ten Zuid-Westen van Alkmaar. We zijn nog volop bezig om het programma in elkaarr te boksen, maar ik
kan al wel verklappen dat we zullen verblijven in de Stayokay, en dat het reuzegezellig
ll wordt
d natuurlijk!
l k Er is
genoeg te doen: we kunnen lekker relaxen op het strand, een ritje te paard maken, of Alkmaar bezoeken, dé
kaasstad van Nederland. Met zo’n 60 meiden is het onmogelijk je te vervelen!”
INSCHRIJVEN

Wil je je inschrijven voor het Ladies of Harley weekend of een ander evenement, of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat
er nog meer op stapel staat, neem dan zeker een kijkje op www.lohbenelux.com.

TOON ONS
JE SMOEL

DE LADY
EN DE LEEUW

Geef maar toe: in élke vrouw huist een nieuwsgierig aagje. Reden
te meer om je eigen profiel aan te maken op het Smoelenboek van
de Ladies of Harley. Het werkt net zoals Facebook: je kunt online
je eigen profiel aanmaken en zodra dat is goedgekeurd door de
websitebeheerder, krijg je toestemming om de beveiligde pagina’s
van de website te bekijken. Zo kun je kennismaken met je ‘fellow
female riders’ uit de Benelux. Je leest wat over hen en hun bikes,
en ziet er een leuke foto bij. Je kunt zelfs korte berichtjes naar elkaar
sturen om bijvoorbeeld af te spreken voor de volgende Ride Out.
Ga snel naar www.lohbenelux.com en maak, zoals reeds heel wat
andere ladies, ook je persoonlijke profiel aan.

De dames van het Belgian Metropole Chapter nodigen alle Ladies
of Harley uit om op 23 juni deel te
nemen aan hun tweede Belgian
Metropole Ladies Ride Out. Die
begint naar goede gewoonte met
een lekker ontbijt bij de dealer,
waarna er een rit wordt gereden
die je langs de beruchte Leeuw
van Waterloo voert. Lunch is
voorzien bij ChiChi’s, met keuze
tussen drie salades en een hamburger. De dag wordt afgesloten
bij de d
dealer, waar we rond
16u toekomen. Wie
1
vvóór 17 juni inschrijft
betaalt 20 euro, op
b
de dag zelf betaal je
d
23 euro.

MEER INFO?
M

St
Stuur
een mailtje naar Edith via
lohoffi
loh cer@belgianmetropolechapter.be.
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