
TRIUMPH ENTHUSIASTS CLUB BELGIUM 
 Ondernemingsnummer: 0420.677.914 

RPR Gent 
Jozef II straat 105, 9000 Gent 

+32 (0)475 97 80 72    VZW   Lid van BFOV

Hoi, Triumphista 

Graag nodigt Eric uit op zondag 21 augustus op zijn 
Tecb@AbarthGMRmuseumrit. 
(www.abarth-gmr.be) 

Vanaf 9.15 uur zijn jullie welkom op de parking van 
het AbarthGMRmuseum (pop-up), industriestraat 
5A te Lier  (in de vroegere Antilope drukkerij) 

Vanaf halftien zijn we welkom in AbarthGMR museum. We krijgen dan een koffie en 
een koffiekoek voorgeschoteld in de kantine, roadbook en rallyeplaat worden 
tegelijkertijd uitgedeeld, nadien kunnen jullie rustig genieten van het museum (2 
aparte hallen). Na genoeg gezien te hebben van het mooie museum kunnen we 
vertrekken.  

Vanuit het museum voert de rit jullie langs meestal kleine wegen. Voor de lunch of 
picnic (aan de zeesluis?), er staan verschillende etablissementen vermeld in het 
roadbook, een aanrader onderweg is Brasserie D'U te Hingene  

Eindpunt is voorzien in The boathouse te Willebroek-Heindonk (Beenhouwerstraat 
24) op het domein van Watersport Vlaanderen.

Inschrijven kan je door een mail te sturen naar eric.lindemann@skynet.be of 
telefonisch tussen 9.00 en 13.00 op het nummer 0474302598 
De inschrijving bedraagt 12,00€ per persoon voor het Abarth museum. (koffie en 
koek inbegrepen)  
Voor het museum en aansluitende rit ten laatste inschrijven tot 12 augustus.  
De inschrijvingen zijn beperkt tot 30 wagens. 

Wil je blijven eten in The Boathouse dan betaal je nog 30.00€ per persoon voor het 
Duvelmenu. In te schrijven voor 7 augustus ( zie andere uitnodiging vernieuwde vorm 
van het jaarlijkse diner) 

Met de beste Triumph groeten 

Eric Lindemann 
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Beste Triumphista, 

Voor wie de sfeer van de club nog eens wil opsnuiven en oude vriendschappen terug wil 
aanhalen, nodigen we jullie graag uit op de vernieuwde vorm van het jaarlijks clubdiner op 

21 augustus 2022 vanaf 17.30u 

Na de tecb@AbarthGMRmuseumrit is er de mogelijkheid om mee aan tafel te schuiven, 
ook voor de leden die de rit niet meerijden.  
Locatie: The Boathouse, gelegen aan het domein Watersport Vlaanderen, domein 
Hazewinkel, Beenhouwerstraat 24-2830 Heindonk Willebroek. 
www.bistro-the-boathouse.be   

Het aperitief wordt aangeboden door de club. 

Wij bieden jullie een 3 gangen Duvelmenu aan 

Duvelkroket met garnituur 
of 

Soep van de chef 

Duvelfricassé (stoofpotje) met kroketjes, frietjes of puree 
of 

Tongrolletjes met fijne groenten, wittewijnsaus, kroketjes, frietjes of puree 

Verrassingsijsje 
of 

koffie/thee 

Voor vegetariërs of mensen met een allergie passen wij deze menu graag aan! 
Meldt dit zeker bij inschrijving bij Eric.  

Inschrijven gebeurt door te mailen naar eric.lindemann@skynet.be en 30 € per persoon 
over te schrijven, dit alles vóór 7 augustus op de rekening van TECB:  
IBAN BE07 0010 9998 6666 / BIC: GEBABEBB met de vermelding: ‘Duvelmenu - aantal 
personen + uw keuze voorgerecht en hoofdgerecht’. 

Met vriendelijke Triumph-groeten 
Eric Lindemann  
Het bestuur 
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