
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 26.03.2023 

 

Smart Flight 16.04 – take off 

 

   
 

 

Beste Smartliefhebbers, 

 

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de rondrit van 16.04.2023 over een afstand van ca 105 km, 

georganiseerd door Magda en Vic.  

 

Aangezien we met adressen en coordinaten werken is het gebruik van GPS noodzakelijk. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09.30 u – 10.00 u: Samenkomst en ontvangst bij W44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde 

   N 51°14’06” – O 04°34’53” 

 

10.00 u – 11.00 u: Ontbijt met mogelijkheid om zelf lunchpakket samen te stellen 

       

11.00 u – 11.15 u: Briefing rondrit  

    

11.15 u – 17.00 u: Rondrit met bezoek aan Vliegend Museum Seppe en afsluitend bezoek 

Antwerp Airport, museum en tarmac   

 

17.00 u:  Afscheidsdrink op de luchthaven Antwerp Airport 

 

Aansluitend: Vrijblijvend en op eigen kosten mogelijkheid om iets te eten in Brasserie 

Belair ter plaatse, geopend tot 22.00 u 

    

 

Praktische info: 



 

Start tot finish:   ca 105 km 

Zonder stops:   ca 2 à 3 uur 

  

Deelnameprijs:   EUR 45.00 per volwassene,  

EUR 34.00 voor kinderen tot 12 jaar  

Inbegrepen: roadbook, ontbijt, lunchpakket, toegangstickets voor de beide 

bezoeken op locatie. Afscheidsdrink wordt aangeboden door smart-club.be. 

Gedeeltelijke sponsoring door Fiscal First. 

Niet inbegrepen: eventuele consumpties onderweg, eventueel avondeten na 

afsluitende drink.  

  

Niet-leden zijn ook welkom. De filosofie van de club is echter dat dit slechts 1x kan mits betaling van 

EUR 10.00 extra inschrijvingsgeld per persoon voor het evenement bij wijze van kennismaking. Bij 

beslissing tot lid worden van smart-club.be wordt dit extra inschrijvingsgeld verrekend met het 

lidgeld voor 2023 (bijvoorbeeld: 2 personen extra bijdrage EUR 20.00, lidgeld 2023 bedraagt EUR 

25.00, bij te betalen EUR 5.00 om lid te worden).  

 

Inschrijvingen:  via mail aan info@smart-club.be met opgave van het aantal deelnemers  

EN  

door betaling op de clubrekening BE77 1030 4346 3142.  

Inschrijven kan tot en met 30 maart 2023, gezien wij verplichte aanmelding 

identiteit dienen door te geven aan Antwerp Airport 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten ! 

Bestuur smart-club.be 

 

 

 

 

 


