
 

Inschrijvingsformulier 19é Bloesemrit 
zondag  23 APRIL 2023 

Naam:  … ……………………………………… 

Voornaam:  ………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………… Huisnummer: …………… 

Woonplaats: ………………..……………………………………… 

Wagen:  ………………………………… Nummerplaat: ………..………… 

Telefoon: …………………………………… 

       Per wagen met chauffeur :…..……. X 35€      STOF leden – 2€ 

                               Per inzittende  ……   X 30€      STOF leden – 2€ 

                                                             TOTAAL ……..€ 

Bedrag over te schrijven op de clubrekening  BE85 3631 8088 2206  van STOF vzw met 

vermelding van ‘Inschrijving Bloesemrit 19 +uw naam’. 

Opgelet: 

• Uw inschrijving is slechts geldig na overschrijving van het verschuldigde bedrag  

• Aan deze STOF  meeting kunnen alle oldtimers deelnemen ook leger voertuigen  

type jeep      (aantal deelnemers is niet onbeperkt  ) 

• OPGELET;   Gelieve dit formulier terug te bezorgen via !!!! 

• Mail:  raoul.colin1@telenet.be 

• Of               stof.st.truiden@telenet.be 

• Post  :STOF vzw Gidsenstraat 13 te 3545 Halen 

• Info en inschrijving ; www.stof-vzw.be 

  

Belangrijk: De inschrijvingen voor de Bloesemrit worden afgesloten op14 april 

inschrijven ter plaatse kan enkel voor de rit 15€  

breng steeds betaalbewijs mee om vergissingen uit te sluiten !! 

 



 

Nuttige informatie 

Startplaats  ; Droneport Lichtenberglaan 1090 te  3800 St-Truiden 

                          Regionaal airport Brustem  

Telefoonnummer van de organisatie: 0495 54 85 65 

Programma: 

• Aankomst: tussen 9.30 uur en 10.00 uur. 

• Uitgebreid ontbijt buffet Europees  buffet dranken incl koffie thee….. 

• Start van de Bloesemrit (ongeveer 110 km) vanaf 10:30 uur.. Einde +/- 18u  

prijsuitreiking 

• ’s Middag: eigen picknick of onderweg bezoek aan een taverne. (opgelet: drukte!) 

  

Inbegrepen in de deelnameprijs: 

• Uitgebreid ontbijtbuffet*  

• Verzorgd roadbook bolleke / pijl en rallyplaat  (eerste 40 inschrijvingen ) 

• *Ontbijt buffet;  continentaal ontbijt : koffiekoeken koffie/thee fruitsap 

broodjes beleg confituur siroop spek en eieren  alles a vollon the  

• Gerookte zalm en nog veel meer  kortom zeer uitgebreid   

• Alles in eigen bereiding nu  

 

Logies:Stayen (complex van stvv) 

Op 2 km van de vertrekplaats is er mogelijkheid om te overnachten  (45 kamers) 

En gratis ondergrondse parking  

Voor deelnemers die van de dag voordien komen opgelet vroegtijdig boeken !!!! 

    .Eventuele reservatie’s kan u rechtstreeks boeken op www.stayen.com  

 

Mooie prijs voorzien voor de eerst ingeschreven team (betaald) en verst komende en een 

Prachtige prijs voorzien voor de winnaar van de wedstrijd 

Trailerparking vertrek/aankomstplaats  geen probleem 

 

Belangrijk: De inschrijvingen voor de Bloesemrit worden afgesloten op 14 april ‘23 

http://www.stayen.com/

