GCCC Groene Woudrit

Op zondag 22 oktober 2017
nodigen onze leden Emiel, Chris en Hans jullie uit voor de
Groene Woud-rit, één van de laatste ritten van dit seizoen. Deze
rit gaat door het groene hart van de Meierij van ’sHertogenbosch.
De rit voert ons vanaf Boxtel, dat ontstaan is in de elfde eeuw,
via mooie wegen naar o.a. Oirschot (spreek uit als Oorschot).
Vlak voor Oirschot zit aan de linkerkant van de weg Café
Vingerhoeds,

dat bekend staat om zijn oude interieur. Het

centrum van Oirschot is een bezoekje waard: er zijn in dit
kleine plaatsje meer dan 300 monumenten te zien en het heeft een
beschermd dorpsgezicht. Hierna voert de rit ons naar Oisterwijk
(uitgesproken als Oosterwijk), bekent vanwege zijn vennen en
bossen.
Zowel in Oirschot als Oisterwijk zijn ruim voldoende
horecagelegenheden waar je iets kan gebruiken en onderweg zijn
er genoeg plekken waar je met mooi weer kan picknicken. Ook ga
je een mooie collectie oldtimers en klassiekers bekijken, de
entree hiervan is voor de deelnemers gratis.
Wat gaan we eten?
Na afloop van de rit kan je deelnemen aan het optionele 3-gangen
diner:
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Stokbrood met kruidenboter op tafel

Voorgerecht:

Carpaccio met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en

balsamico dressing
of

Carpaccio van rode biet met gegrilde courgette, geitenkaas en
balsamico dressing

Hoofdgerecht:

Witvis met witte wijnsaus

of

Boeuf Bourguignon met rode wijn en spekjes

of

Groente-kaas strudel

Deze gerechten worden geserveerd met ovenaardappeltjes en
seizoensgroente

Dessert:

Brownie met gezouten karamel en vanille ijs
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Ontvangst met…..
Jullie worden verwacht om 12.00 uur, en worden ontvangen met
koffie/thee en gebak. Aanvang van de rit omstreeks 13.00 uur
Terugkeer

en diner

Verwachte terugkeer omstreeks 16.30 uur, aansluitend bezoek aan
de autocollectie. Aanvang diner ± 18.00 uur
Je verschijning
Het zou leuk zijn als je gekleed gaat in kleding van het
bouwjaar van de auto.
Mag de hond mee?
Helaas mag je trouwe viervoeter niet mee om de oldtimercollectie
te bewonderen. Ook tijdens het diner zal hij elders een plekje
moeten zoeken.
Wat kost het om mee te doen?
De kosten om mee te doen met deze leuke dag bedragen € 4,- voor
leden en € 6,- voor introducés. Schuif je daarna ook aan bij het
diner, dan komt daar € 25,- per persoon bij, exclusief eventuele
drankjes.

Hoe aanmelden?
Je kon je tot ten laatste 15 oktober aanmelden via het
aanmeldformulier.
Evenementenregeling
Ook je geschorste youngtimer kan schitteren naast zijn/haar
oudere modelletjes door hem/haar? via het aparte digitale

aanmeldformulier aan te melden voor de evenementenregeling
Let op! De GCCC sluit elke aansprakelijkheid uit, in welke vorm
dan ook.

