
 

 

Belgian Stag Owners Club – 2de editie Brussels Rit – zondag 1ste oktober 2017 

Beste Stag-fanaten, 

Wij nodigen jullie uit aan een rit in en om onze mooie hoofdstad. Dit is feitelijk de tweede editie van 

het zogenaamde “Brusselse rit”, dat dit jaar open zal zijn aan alle Engelse oldtimers. U zal er 

prachtige en weinig bekende plekjes ontdekken die bijdragen tot de charme van Brussel en zijn 

omgeving.  

We beginnen met een brunch en eindigen met een stuk taart, met daartussenin verschillende 

mogelijkheden om halt te houden aan een terrasje om iets te drinken. 

PROGRAMMA: 

We starten de dag om 10u30 met een uitgebreide brunch in het Italiaanse restaurant LA FABRICCA 

(Havenlaan 86c – 1000 Brussel), gevestigd in het schitterende Koninklijk Pakhuis op de site van Tour 

& Taxis (gratis parking op de site langs het Koninklijk Pakhuis – ingang via de Havenlaan ter hoogte 

van het Redersplein). 

We vertrekken tegen de middag en rijden door het Zoniënwoud langs verschillende Brusselse 

plekken, waaronder de Bloemenwijk, het Jubelpark (waar een tentoonstelling over de Duitse merk 

AMG in Autoworld zal plaatsvinden), de Mellaertsvijvers en het Rood Klooster.  

Vervolgens slingeren we door de twee Brabanden via het Tervurenpark, Overijse, Terhulpen, het 

meer van Genval en de bochtige wegen rond Groenendaal, om vervolgens via de groene wijken van 

Ukkel en Elsene, in het zuidoosten van Brussel, aan te komen rond 17u bij Brasserie Nerocafé 

(1 Albert Biesmanslaan - 1560 Hoeilaart), vlakbij de ring, waar we de dag afsluiten met een stuk taart 

en een kopje koffie. 

DEELNAMEKOSTEN: 

De inschrijving bedraagt € 35 per persoon (€ 25 voor kinderen van minder dan 12 jaar), te storten op 

de rekening van de BSOC (IBAN: BE75 9730 7457 5351) 

INSCHRIJVINGEN: Gelieve uw deelname te bevestigen voor zondag 24 september 2017.  

We kijken ernaar uit om u deze weinig bekende streek te doen (her)ontdekken.  

Alexandre Bonnyns en Pascal Mathieu 


