Routebeschrijving: Komende zowel vanaf de A 16 , A 27 en of de
A2 neemt men de A 59 .

“Suikerbieten Treffen”
5, 6, 7, en 8 november

Op de A 59 neemt u afslag 32 richting Made en Oosterhout west
vervolgens richting Oosterhout west en door rijden tot de rotonde
met de grote tol en nog steeds door rijden richting Oosterhout en
dan bij stoplichten rechts af, en dan bij volgende stoplichten weer
rechts af, men draait nu de Vrachelsestraat op. Na ongeveer 400
meter ziet U de boerderij van de Fam. PHENINCKX.

Fam. Pheninckx.
Vrachelsestraat 48
4911 BJ Den Hout
tel. 0162-430680
www.pheninckx.nl

Info Suikerbietentreffen 2015
Het laatste weekend van onze evenementenkalender is het

Eerder komen en of later vertrekken is altijd mogelijk natuurlijk

suikerbietentreffen wat wordt gehouden in Den Hout en wel op

á € 16.00 per nacht.

camping Vrachelen. Bij de meesten van ons wel bekend van

De kosten zijn incl. excursie en maaltijd:

eerdere weekenden.
Adres: fam. Pheninckx

Equipe van 2 personen € 64.00
Equipe van 1 persoon € 56.00

Vrachelsestraat 48
4911 BJ Den Hout tel. 0162-430680.
Website: www.pheninckx.nl waar u ook de routebeschrijving kunt
vinden.
Omdat de excursie op vrijdag is, bestaat het weekend uit
3 overnachtingen.

Inzenden voor 1 oktober naar :
Peet en Corrie Assmann
Koperslagerij 17
4762 AR Zevenbergen
Tel. 0168-324506
E-mail: peet@verspaningstechniek.nl

Op zaterdag wordt er een nasi-maaltijd gemaakt.
De excursie gaat ditmaal naar de grootste suikerfabriek van
Europa in het Brabantse plaatsje Stampersgat. Adres:
Noordzeedijk 113.
De rondleiding zal ongeveer 3 uur duren en een absolute

Betaling voor 1 oktober naar :
Rekeningnummer :
NL51 ABNA 0485 1002 31
Ten name van :
P.J.M. Assmann
Onder vermelding van : Suiker EHCN

voorwaarde is, dat men goed ter been moet zijn om de industriële
trappen en bordessen te kunnen betreden.
Als dit niet mogelijk is kan je uiteraard wel komen kamperen
natuurlijk.
Het maximaal aantal personen voor deze rondleiding is 50.
Deelname in volgorde van inschrijven.

Tel.nr. Ton tijdens dit weekend: 06-22693714
Tel.nr. Peet tijdens dit weekend: 06-53763196
Graag tot ziens in Den Hout namens:
Corrie.

Ton en Elly en Peet en

