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‘Zomaar een dagje Utrecht’
& de Motorbeurs op 24 februari 2017

Wij verwacht weer veel van MOTORbeurs Utrecht 2017. De leukste 
activiteiten van vorig jaar zijn er uiteraard weer. Maar er is ook weer 
heel veel nieuws. Kortom; veel spektakel en dat wil je niet missen.

Voor degenen die niet naar de motorbeurs willen heeft Utrecht ook veel 
te bieden.
In winkelcentrum Hoog Catharijne, gelegen naast de Jaarbeurs (waar de motorbeurs plaatsvindt) 
kun je shoppen. Als je Hoog Catharijne doorwandelt ben je aan de rand van het oude centrum.  
Ook hier winkels in overvloed. 
Voor de liefhebbers van cultuur zijn er het Centraal Museum , Het Museum Catharijne Convent,
Het Museum Speelklok, allen in het centrum op loopafstand.
Wat verder weg gelegen is er het spoorwegmuseum, bereikbaar te voet (± 25 minuten) of per trein 
middels een uursdienst vanuit Utrecht Centraal. Genoeg te beleven dus.
Uiteraard wordt er door de VGPP een platte grond verstrekt.

Vertrek Rijnhal 9:00 uur Vertrek naar Arnhem: 18:00 uur
Aankomst Utrecht ca. 10:00 uur Aankomst Rijnhal ca. 19:00 uur
 
De kosten voor VGPP-leden en één introducé zijn € 22,- p.p. bij bezoek aan de Motorbeurs.
Indien je alleen gebruik maakt van vervoer per bus zijn de kosten voor VGPP-leden en één introduce  
€ 15,- p.p. Meerdere introducés betalen € 5,-- p.p. extra.
Het verschuldigde bedrag dient u van te voren over te maken op rekeningnummer NL46INGN0000916812 
t.n.v. VGPP o.v.v. Utrecht.
U krijgt geen bericht van bevestiging van uw aanmelding. Zodra u zich heeft aangemeld bent u gehouden 
het bedrag te betalen, ook als u door omstandigheden verhinderd bent of met minder personen komt. (ver-
vanging door anderen is mogelijk)

Aanmelden voor 22 februari 2017 via vgpp@gelderland.nl.

Met vriendelijke groet, Bestuur VGPP
 Tom Hissink & Peter Reinders

voor de laatste informatie zie de VGGP-site: www.vgpp.nl
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