
 

kampioenenviering
 

Seizoen 201
 
 
 
Dit jaar vieren wij onze kampioenen op 
van vorige jaren kiezen we voor hetzelfde concept en dezelfde locatie 
parochiezaal in Eppegem 
 
Jullie zijn welkom vanaf 18u00. 
 
De aanwezige crossers krijgen net als de voorbije jaren tal van prijzen en een 
trofee. Het belooft terug een geanimeerde avond te worden. Alle crossers
organisatoren, supporters en sympathisanten zijn van harte welkom op ons 
etentje.  
 
Op het menu voor volwassenen (
                        en kinderen (tot 12 jaar) (
 
* Aperitief met hapjes  
* Soepje 
* Winterbarbecue  
* Dessert  
* Koffie met koekjes  
 
Zowel eten als drinken kan tot je buikje vol zit. 
 
 
Wegbeschrijving naar Parochiezaal Eppegem 
E19 richting Antwerpen  

 ’ Afrit Vilvoorde-Luchthavenlaan (afrit 12) 
verkeerslichten links afslaan naar de Luchthavenlaan (N211)  

 Na 1 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Woluwelaan (R22)
 Na 3 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Mechelsesteenweg (N1)
 Na 2km aan de verkeerslichten scherp naar rechts afslaan richting kerk 

(Martelarenplein)   
 Rij naast de kerk naar Cardijnstraat/Zenneweg.

de parochiezaal. (Parkeren kan in de Zenneweg en omliggende straten.)
 
 

Souper  
&  

kampioenenviering 

Seizoen 2017 – 2018
 

Dit jaar vieren wij onze kampioenen op zaterdag 17 maart 2018
van vorige jaren kiezen we voor hetzelfde concept en dezelfde locatie 

 ( Zenneweg 5 – 1980 Eppegem) 

Jullie zijn welkom vanaf 18u00.  

De aanwezige crossers krijgen net als de voorbije jaren tal van prijzen en een 
trofee. Het belooft terug een geanimeerde avond te worden. Alle crossers
organisatoren, supporters en sympathisanten zijn van harte welkom op ons 

Op het menu voor volwassenen (€35,00/persoon)  
en kinderen (tot 12 jaar) (€ 15,00):  

Zowel eten als drinken kan tot je buikje vol zit.  

Wegbeschrijving naar Parochiezaal Eppegem – Zenneweg 5 – 1980 Eppegem: 

Luchthavenlaan (afrit 12) -> links aanhouden en aan de 
ichten links afslaan naar de Luchthavenlaan (N211)  

Na 1 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Woluwelaan (R22)
Na 3 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Mechelsesteenweg (N1)
Na 2km aan de verkeerslichten scherp naar rechts afslaan richting kerk 

 
Rij naast de kerk naar Cardijnstraat/Zenneweg.  Aan de linkerkant zie je 

(Parkeren kan in de Zenneweg en omliggende straten.)
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8.  Na het succes 
van vorige jaren kiezen we voor hetzelfde concept en dezelfde locatie de 

De aanwezige crossers krijgen net als de voorbije jaren tal van prijzen en een 
trofee. Het belooft terug een geanimeerde avond te worden. Alle crossers, 
organisatoren, supporters en sympathisanten zijn van harte welkom op ons 

1980 Eppegem:  

> links aanhouden en aan de 
ichten links afslaan naar de Luchthavenlaan (N211)   

Na 1 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Woluwelaan (R22) 
Na 3 km op het rondpunt rechts aanhouden naar Mechelsesteenweg (N1) 
Na 2km aan de verkeerslichten scherp naar rechts afslaan richting kerk 

Aan de linkerkant zie je 
(Parkeren kan in de Zenneweg en omliggende straten.) 



Inschrijven kan uiterlijk tot 25/02/2018 (cross in Maleizen) op volgende 
manieren: 
- per overschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE06 6511 4102 9922 
Vermeld bij de mededeling: Naam van de deelnemende crosser(s) 
                                           Aantal volwassenen en aantal kinderen 
- met gepast contant geld aan de inschrijvingstafel van de cross en met bijgaand 
ingevuld inschrijvingsstrookje. 
 

Souper en kampioenenviering WielerVrienden Zennevallei            
Zaterdag 17/03/2018 

 
Naam deelnemende crosser(s):  ……………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………… 
 
Aantal volwassenen     ………   x € 35.00  = € ……………… 
 
Aantal kinderen tot 12 jaar: :    ………   x € 15.00  = € ……………… 
                                                                                                       ________ 
 

Totaal:    € ……………… 

 


