Bekijk de webversie

Uitnodiging
Lancia Club Nederland

Zomerdag – 13 Augustus
Loon op Zand (N. Brabant)

Graag nodigt de Lancia Club Nederland u allen uit
voor de traditionele Zomerdag.
Op zaterdag 13 augustus a.s. zijn alle leden van
Lancia Club Nederland en de Autobianchi Club
Nederland van harte uitgenodigd voor de Zomerdag
op het terrein van Scouting Pastoor Simons groep
(P.S.G.) in Loon op Zand. Deze keer dus op een
andere locatie! Vanwege een nieuwe beheerder en
nieuwe regels kan de Zomerdag niet meer
plaatsvinden op het Doornse Gat.
Ondanks de last minute annulering van het Doornse Gat hebben we gelukkig een mooi
alternatief gevonden om de Zomerdag 2022 door te laten gaan.
Door leden van scouting P.S.G. uit Loon op Zand worden we voorzien van de nodige hapjes en
drankjes. Elke deelnemer krijgt namens de LCN bij deelname enkele consumptiebonnen
aangeboden. Indien je meer wilt gebruiken dan kan dit op eigen kosten. De opbrengst komt ten
goede aan Scouting P.S.G.
Op het terrein is voldoende ruimte om alle aanwezige leden met hun Lancia’s en Autobianchi’s
te ontvangen, tentoon te stellen, of Lancia’s en/of Lancia gerelateerde artikelen te verkopen.
Maar het is vooral een gezellig samenzijn.

Door leden van scouting P.S.G. uit Loon op Zand worden we
voorzien van de nodige hapjes en drankjes. Elke deelnemer
krijgt namens de LCN bij deelname enkele consumptiebonnen
aangeboden. Indien je meer wilt gebruiken dan kan dit op
eigen kosten. De opbrengst komt ten goede aan Scouting
P.S.G.
Op het terrein is voldoende ruimte om alle aanwezige leden met hun Lancia’s en Autobianchi’s
te ontvangen, tentoon te stellen, of Lancia’s en/of Lancia gerelateerde artikelen te verkopen.
Maar het is natuurlijk vooral een gezellig samenzijn.

Scouting PSG
Scouting groep PSG is al meer dan 25 jaar actief in de gemeenschap van
Loon op Zand.
Behalve scouting zorgen zij ook voor een drinkpost tijdens de avond
vierdaagse. Stellen zij hun terrein beschikbaar voor Koningsdag en doen
veel sociaal werk in de gemeente. Bovendien staan ze altijd klaar om
mensen te helpen met allerlei activiteiten mocht er een beroep op hen
gedaan worden.
Wanneer
Zaterdag 13 augustus
Aanvang : 13.00 uur
Einde : 17.00 uur
Wie
Alle Lancia Club Nederland en Autobianchi Club Nederland leden.

Locatie
Scouting Pastoor Simonsgroep
Klokkenlaan 44
5175 NV Loon op Zand (N.Br.)
(toiletten aanwezig)

Inschrijven
Voor de bereikbaarheid van deelnemers en planning van het evenement vragen we u om ons te
laten weten of u komt. Inschrijven kan via deze link: Inschrijving Zomerdag 2022
Voor vragen kunt u terecht bij evenementen@lancia-club.nl
Uitkijkend naar een mooie zomerdag; tot zaterdag 13 augustus!
Team Zomerdag 2022
Petra Pennings
Jan Bruikman
Sebastian Jurkiewicz

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@autobianchiclub.nl toe aan uw adresboek.

