
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 04.03.2023 

 

 

“Smart” naar de overkant 

 

   
 

 

Beste Smartliefhebbers, 

 

Door omstandigheden kan de voorziene rondrit met bezoek aan de amaryllis-kwekerij in Loenhout 

op 19.03.2023 niet doorgaan. We verplaatsen dit event naar de kalender van 2024. 

 

Als vervanging nodigt het bestuur jullie graag uit voor een rondrit die Franky, Carla en Nina reeds op 

hun programma hadden. We vertrekken in dezelfde omgeving maar steken de grens over naar 

Nederland. Oversteken naar de overkant is het centrale thema in deze rondrit. 

 

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

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09.00 u – 09.30 u: Samenkomst en ontvangst bij Step 2, Stationsstraat 27, 2910 Essen 

   Parking achteraan, tussen bibliotheek en Step 2 doorrijden 

   N 51°28’01” – O 4°28’00” 

 

09.30 u – 10.30 u: Uitgebreid ontbijtbuffet Step 2 

       

10.30 u – 10.45 u: Briefing rondrit en overhandiging lunchpakket 

    

10.45 u: Start rondrit met diverse stops op Nederlands grondgebied, 

bezienswaardigheden en natuurelementen, inclusief 2 veerdiensten 

 

17.30 u – 18.00 u:  Aankomst Roosendaal voor afscheidsdrink en diner à volonté bestaande uit 

een keuze van ca 70 vrij te kiezen gerechtjes 

    



Praktische info: 

 

Start tot finish:   ca 155 km 

Zonder stops:   ca 3 uur 

  

Deelnameprijs:   EUR 79.00 per volwassene,  

EUR 48.00 voor kinderen tot 12 jaar  

Inbegrepen: roadbook, ontbijtbuffet, 1 veerdienst personen, avondmaaltijd à 

volonté, inclusief consumptie en koffie. Afscheidsdrink wordt aangeboden 

door smart-club.be. Gedeeltelijke sponsoring door Fiscal First. 

Niet inbegrepen: 1 veerdienst per Smart-voertuig ter waarde van EUR 3.00 te 

betalen op het veer (permanente veerdienst, beperkt aantal wagens per 

overtocht) 

  

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 10 maart 2023.  

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten ! 

Bestuur smart-club.be 

 

 

 

 

 


