
Airmotors 
Nieuwjaarsreceptie 

In de manège van Lobke de Jonge  

Berghem - Zaterdag 26 januari 2019 - vanaf 17u00 

Beste vriendinnen en vrienden, 

Na het overweldigend succes van onze eerste editie van de "Airmotors Nieuwjaarsreceptie 2018" hebben 
wij besloten hiervan een jaarlijkse gewoonte te maken. 

Het Bestuur nodigt u en uw partner van harte uit op  
de 2de Nieuwjaarsreceptie van de Airmotors. 

Wie? 
- alle leden en oud-leden van onze unieke internationale Airmotors-club!  
- en uiteraard zijn de partners zeker meer dan welgekomen  

Wanneer? 
- op zaterdag 26 januari 2019 
- vanaf 17u00 

Waar? 
- Lobke zal ons zoals vorig jaar ontvangen in het clubhuis van de manège "Paardensportcentrum de 

Steegh" - Harenseweg 16 - 5351 NG Berghe 
- GPS-coördinaten 

- 51.776912 - 5.57593  
- N: 51°46’36.882” O: 5°34’33.346”  

- en plannetje onderaan dit bericht 

Doel: 
- gezellig bijkletsen tussen pot en pint en het programma voor 2019 plannen. 
- de vroegere leden nog eens ontmoeten 

Maaltijd: 
- voor een democratisch bedrag van € 30,00 zal Lobke voor ons een buffet verzorgen met de nodige 

drankjes. 
- het bedrag voor deelname in onkosten kan de avond zelf cash afgerekend worden omdat de 

mogelijkheid tot pinnen niet aanwezig is. 
- gelieve dus tijdig (ten laatste 15/01/2019) uw deelname met het aantal mee te delen zodat de nodige 

bestellingen correct kunnen doorgevoerd worden. 

Inschrijven/aanmelden: 
- uw deelname aanmelden kan via  

- onze Whatsapp-groep "Airmotors" 
- ons email-adres: airmotors4ever@gmail.com 

- met vermelding van aantal 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op dit gezellig samenzijn. 

Het bestuur wenst jullie allen een aangenaam en gezellig eindejaar, alsook een nieuw jaar vol 
gezondheid, liefde en veel leuke, sportieve momenten. Tot dan! 

Het Bestuur,  Focko, Bernard A. en Philippe, en de ceremoniemeester ter plaatse, Bernard W. 



 
 

Airmotors -Contributie 

Beste Airmotors-Leden, 

Een club kan niet leven/overleden zonder centen. En we staan voor 
het begin van het jaar 2019. Daarom vraagt de penningmeester aan 
de leden om hun contributie over te maken op de rekening van de 
club. Uiteraard kunnen oud-leden, die aan de drang om terug in te 
schrijven niet kunnen weerstaan, ook deze contributie overmaken. 

Contributie = € 75,00 
Over te maken op rekening van de club: NL74 ABNA 0480 1561 15 (IBAN: ABNANL2A) 
op naam van “Airmotors” met de vermelding van “naam”, “adres” en “Contributie2019”. 

Met dank 
uw penningmeester! 


