“Gloeikoppersweekend 2022“
Op zaterdag 30 april en 1 mei 2022 organiseren “De Gloeikoppers “voor de tiende maal een treffen voor
bezitters van gloeikoptractoren en gloeikop stationaire motoren. Dit zal wederom doorgaan in Wortel (kolonie )
te België. Het streefdoel van dit treffen is zoveel mogelijk van deze machines in werking te zien. Er wordt zoal
gedacht aan: hout zagen met een grote zaagbank dorsen, malen, ploegen, cultivateren, boomslepen en
grondverzet . Op de transportring mag iedere gloeikopper met zijn gloeikop naar hartelust demonstreren en
zijn krachten uittesten door het voorttrekken van diverse zware lasten of zijn gloeikoptractor voor de
sleepwagen zetten .Er wordt ook aan de overnachters gedacht .Deze zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 13 u
.tot maandagmiddag 11u . Hiervoor wordt een vergoeding van 20 euro per overnachtingplaats gevraagd.
Gelieve dit te betalen op rekeningnummer van” De Gloeikoppers “ voor 1 april 2022 .Voor diegene die wil
helpen tijdens deze dagen word er een regeling getroffen Heeft u iets wat op het Gloeikoppersweekend zou
thuis horen dan bent u van harte welkom op ons treffen te Wortel. Deze keer wordt er een GLOEIKOP
inschrijf dag georganiseerd op 6 februari 2022 tussen 10 u en 17 u. Een mooie gelegenheid om onder
het genot van een drankje wat bij te praten over onze Gloeikophobby.
Locatie : Klein Eyssel 27 / 2328 Meerle . (Hangaar 27 waar de indoor 2019 plaats vond.)
U kunt ook per post inschrijven voor 1 april 2022 door dit inschrijfformulier duidelijk ingevuld terug te sturen .
Naar Fam.Oomen Groot Eyssel 10 / 2328 Meerle Belgié / tel 0032 3315 9089
Email / ritt.boudewijns@telenet.be
Met vriendelijke groeten,

Inschrijvingsformulier Gloeikoppersweekend 2022
NAAM: -------------------------------------------------------------------------------------STRAAT :-----------------------------------------------------------------------------------POSTNUMMER : ----------------------- TEL : -----------------------------------------PLAATS : ----------------------------------------------------------------------------------EMAILADRES------------------------------------------------------------------------------Wens deel te nemen aan het Gloeikoppersweekend
Aankruisen wat van toepassing is
Op zaterdag 30 APRIL 2022
0 en/of 0 zondag 1 mei 2022
Wilt u gebruik maken van de camping vul dan het overnachtingsformulier in .
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