INDIAN HEAD
MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP
BELGIUM

IVANHOE 2018

26, 27, 28 januari 2018
Remersdaal
Indian Head organiseert zijn traditionele winterhappening op 26, 27 en 28 januari 2018
te Remersdaal. Deze regio werd uitgekozen omdat ze in december 1944 en januari
1945 getuige was van historische evenementen.
Wij zullen ons installeren in de Kasteel Notre-Dame te Remersdaal. Dit etablissement
biedt ons een verblijf van goede kwaliteit aan in kamers van 4 tot 8 personen.
Daar de plaatsen beperkt zijn, vragen wij u om, aan de hand van bijgevoegd
inschrijvingsformulier, te reserveren voor 18 januari 2018 ten einde de kamers goed te
kunnen indelen en de maaltijden te bestellen.
De deelnemers die in hun voertuig of ergens anders wensen te overnachten zullen
eveneens hun inschrijving terugsturen voor de reservering van de maaltijden.
Uw inschrijving zal weerhouden worden als we de som van 40 euro per persoon
ontvangen hebben op de rekening IBAN BE05 0003 2555 8975.

Castel Notre-Dame
Obsinnich 6
3791 Remersdaal
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IVANHOE 2018
Programma
Vrijdag 26 januari 2018
16h00: Onthaal van de deelnemers
19h00: Opening van de snack
20h00: USO

Zaterdag 27 januari 2018
08h00: Ontbijt
09h00: Onthaal van de deelnemers
09h30: Vertrek van het historisch konvooi
10h30: Bezoek van de overblijfselen van de Siegfriedlinie
12h30: Middagmaal
14h00: Vertrek van het historisch konvooi
15h00: Bezoek van het museum Remember 39 - 45
19h00: Avondmaal
20h45: Uitreiking van de «Club»-aandenkens
21h00: USO

Zondag 28 januari 2018
08h30: Ontbijt
09h30: Vertrek van het konvooi
10h15: Bezoek aan de brouwerij van Val-Dieu
12h30: Middagmaal
15h00: Einde van de manifestatie

NB: Dit programma kan onderhevig zijn aan mogelijk wijzigingen en aangepast worden
naargelang de omstandigheden of aan externe beslissingen, onafhankelijk van wil van
BMVCG INDIAN HEAD.
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REGLEMENTERING
Art 1 – Algemene richtlijnen
Door hun inschrijving voor de manifestatie, geven de deelnemers hun akkoord om de bevelen en
raadgevingen van de organisatoren of hun vertegenwoordigers stipt op te volgen.
Art 2 – Logement
Het etablissement is voorzien van komfortabele kamers van twee tot acht personen. Deelnemers
dienen zich te voorzien van een eigen slaapzak. Sanitair en stortbaden zijn voorzien voor de
deelnemers. Er wordt aan de deelnemers een waarborg van 15 € gevraagd bij de inschrijving
die zal worden teruggegeven na het kuisen, bij de overgave van de kamers. De deelnemers die
het wensen kunnen in hun voertuig overnachten.
Art 3 – Maaltijden
De intendance van MVCGB Indian Head zal zoals voorheen zijn uiterste best doen om u te vergasten
op menu’s van de bovenste plank. Iedere bestelde maaltijd, doch niet verbruikt, zal door de
organisatoren niet terugbetaald worden. Het is formeel verboden te koken in de kamers en de
slaapzalen.
Art 4 – Uniform
Alleen uniformen en uitrustingen van de geallieerde legers (periode 39/45) worden toegelaten.
Gedurende de ganse manifestatie wordt van iedereen verwacht dat hij zich voortreffelijk gedraagt uit
eerbied voor het uniform dat hij draagt. Het dragen van “Duitse of nazi” kledij is niet toegestaan.
Geen kinderen in soldatenkledij.
Art 5 – Wapens
Het dragen van blanke wapens is verboden. Persoonlijke gedemilitariseerde wapens worden
toegelaten mits inachtneming van de in voege zijnde wetten.
Art 6 – Voertuigen
Alleen voertuigen met bouwjaar van voor 1946 worden toegelaten. Deze gebouwd na 1945, doch die
uiterlijk veel gelijkenis vertonen met deze van 39/45 zijn toegelaten. De voertuigen moeten uiteraard
wettelijk verzekerd zijn en hun bestuurders moeten de wegcode stipt naleven.
Art 7- Toevlucht
Ieder ingeschreven deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en dient geen verweer in tegen
de organisatoren in geval van ongeval of schade opgelopen gedurende de manifestatie. De
organisatoren hebben het recht eenieder uit te sluiten die dit reglement niet eerbiedigt.
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PRIJSLIJST
1. Formule overnachting in de instelling :
a. Volpension twee overnachtingen (vrijdag en zaterdag)
Maaltijden : van het avondmaal van vrijdag tot en met het middagmaal van zondag 90 €
b. Volpension één overnachting (zaterdag)
Maaltijden : van het middagmaal van zaterdag tot en met het middagmaal
van zondag
75 €
2. Overnachting in de voertuigen of gemeenschappelijke slaapzalen :
a. Maaltijden : van het avondmaal van vrijdag tot en met het middagmaal van zondag 60 €
b. Inschrijving voor de manifestatie zonder overnachting of maaltijden ( toegang tot de
algemene organisatie en het speciaal aandenken)
15 €
____________________________________________________________________
Maaltijden « à la carte »
Middagmaal zaterdag :
Avondmaal zaterdag :
Middagmaal zondag :

12 €
12 €
12 €

De deelnemers die voor de formule 2b gekozen hebben, kunnen de maaltijden
bestellen tijdens de reservering.

_________________________________________

_

Indien u deze uitzonderlijke manifestatie wil bijwonen, kan u nu reeds uw
inschrijvingsbulletin opsturen en een voorschot van 40 euro storten op rekening
N° BE05 0003 2555 8975. Onze buitenlandse vrienden uit Frankrijk, Luxemburg,
Duitsland, Nederland, Italie, Zwitserland, Groot Brittanie, Tchechie, Amerika kunnen
dit door middel van een internationale overschrijving op volgende referentie :
Bank van de post
INDIAN HEAD IBAN BE 05 0003 2555 8975
BIC BPOTBEB1
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RESERVATION – VOORBEHOUD

IVANHOE 2018
NOM ……………………………………………………………. PRENOM ……………………………………
NAAM
VOORNAAM
RUE ………………………………………………………………N° ……………. BOITE ……………………
STRAAT
Nr
BUS
LOCALITE …………………………………………………….. CODE POSTAL ……………………………..
WOONPLAATS
POSTCODE
CLUB ………………………………………………DATE DE NAISSANCE…………………………………..
GEBOORTE DATUM
VEHICULE 40/45 …………………………………………….. N° PLAQUE …………………………………
VOERTUIG 40/45
Nr PLAAT
TEL ………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….
FORMULE SOUHAITEE :
GEWENSTE FORMULE :
Tarifs
Formule
Prijzen
90 €
1a

Prix total
Total prijs
-----------Tout compris---------Alles inbegrepen -------- 90 €
(*)

1b

75 €

-----------Tout compris ---------Alles inbegrepen-------- 75 €

(*)

2a

60 €

-----------Tout compris----------Alles inbegrepen-------

60 €

(*)

2b

15 €

15 €

(*)

(*) Biffer les mentions inutiles – Schrappen wat niet past

Date
Datum

/

/

Signature ……………………….
Handtekening
Envoyer à : - Terug te zenden aan :
Guy Klinkenberg

Rue de la lisière 7 - B-6790 Aubange
Tel : 0032/(0)63219614 – 0032/(0)496784274

Acompte à verser pour réserver
40 Euros par personne au compte INDIAN HEAD
N° BE05 0003 2555 8975 avant le 18 janvier 2018
40 Euros per persoon op de rekening INDIAN HEAD
Nr BE05 0003 2555 8975 vóór 18 januari 2018

