
 
Alphen aan den Rijn, 8 augustus 2012  
 
Hallo Raccers, 
 
De laatste rit is gereden met 3 clubauto’s en 2 blik.  
Het was mooi weer en erg gezellig. 
 

 
 
De picknick als lunch was ook prima. Pannekoeken en kersen… 
 

  
 
Het bezoek aan het wildpark “het Aardhuis” is de moeite waard. 
 

  



 

  
 
BUITENLANDRIT 
Alvast wat informatie over de buitenlandrit. 
Er zijn 12 aanmeldingen. 
 
We vertrekken dit jaar niet vanuit Limburg maar vanuit Geldrop.  
Dit omdat in de omgeving van Valkenburg een wielerronde wordt 
gereden.  
Hotel De Brabantse Boerin, Bogardeind 223,  5664 EG Geldrop 
Telefoon 040-2850253, wordt ons beginpunt.  
Informatie over de vertrektijd volgt nog.  
 
Hand, keuken en bedlinnen moeten we zelf meenemen.  

Vakantiehuis La maison d'Albertine is een authentieke Ardense hoeve die met veel zorg werd 
gerestaureerd in Engelse cottage stijl en ligt in het gehucht Erezée op 10 km van Durbuy. Deze 
streek is een van de mooiste wandel- en fietsgebieden van de Belgische Ardennen. Voor de 
paardenliefhebbers zijn er een paar maneges in de buurt. In Durbuy, het kleinste stadje ter 
wereld, kunt u heerlijk eten of zomaar op het terras zitten. Binnen een straal van 3 km komt u ook 
een brouwerijtje, een chocoladeatelier, 2 gastronomische restaurants, 2 kleine restaurantjes met 
Franse keuken, een toeristisch treintje, tennisbanen, een visvijver en een grote speeltuin tegen. 
De vakantiewoning ligt heerlijk rustig op 2 km van het dorp en tegelijkertijd heeft u alle 
ingrediënten voor een geslaagde vakantie bij de hand. In de prachtige tuin van vakantiehuis La 
Maison d'Albertine kan men alleen maar heerlijk wegdromen bij het schitterende uitzicht op de 
Aisnevallei 

Faciliteiten : Tafeltennistafel(s) Wasmachine, Internetverbinding, Kleuren TV, DVD-speler 

   
 
 
 



 
DE VOLGENDE RIT 
Wordt verzorgd door Aaldert.  
Zij voorstel is:  
 
Dus  wil ik voorstellen , bij mij verzamelen om 11.00 uur, koffie 
drinken etc . 
Vertrek voor de toertocht  12.00 uur.  
Aankomst voor de BBQ bij mij ca 16.30 -17.00 uur 
BBQ aansteken en halfzes BBQ-en  
Afloop ,hangt van de gezelligheid af. 
 

                          
  
Mijn adres is : 
  
    Delftsingel 38c 
    1566 vj Assendelft, 
    email  aaldertpostma@gmail.com 
    mob.tel 06-53695659 
 
Laat even uiterlijk donderdag 16 augustus weten of je meegaat en 
of er dieetwensen zijn ivm de BBQ.  
 

Aaldert 
 

 
 
 
Regina Automobiel Club, Havixhorst 115, 2402 MN Alphen aan den Rijn,tel:  0172-432082  e-
mail: reginaclub@ziggo.nl. website: www.regina-automobielclub.nl 
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