
Vereniging de Alternatieve Garage ‘t Eendeëi • Korperpad 25a • 3084 NB  Rotterdam

OPERATIE NACHTVLUCHT 2012  DE NEGENDE EDITIE

DE OUDERE JONGERENROUTE
ZATERDAG 24 MAART

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert ‘t Eendeëi voor de negende maal ‘Operatie 
Nachtvlucht’, de nachtelijke puzzelrit door Zuid-Holland voor 50 equipes in hun A-
types. Operatie Nachtvlucht met als thema ‘de oudere jongere’ start dit jaar ergens 

in de buurt van Maassluis. Op de startlocatie verzamelen we vanaf 17:00 uur met een 
ontvangst en een gezamenlijke maaltijd. Vanaf 19:00 uur starten de equipes om de 
minuut. De route die over kleine donkere weggetjes zal voeren is ook dit jaar weer 
uniek met als eindbestemming: ‘het Korperpad te Rotterdam. Daar sluiten we de 

avond af met een hapje en een drankje bij een gezellig kampvuur.
De avondmaaltijd zit bij de prijs inbegrepen, drankjes zijn voor eigen rekening. De 

maaltijd bestaat uit twee gangen: een soep 
en een hoofdgerecht. Bij je inschrijving kun 

je jouw wensen kenbaar maken

We hebben dit jaar plaats voor 50 equipes, 
maar wees snel met inschrijven. Om in te 
schrijven voor de negende editie stuur je 

een email onder vermelding van
       ‘inschrijving ON 2012’ naar nachtvlucht@eendeei.nl
        met de volgende gegevens: 

Menu:   
voorgerecht:    A. Tomatensoep     B. champignonsoephoofdgerecht:   
1. Kipsaté (240 gram) met stokbrood, atjar en kroepoek2. Stamppot peen en uien met rookworst3. Stamppot boerenkool met rookworst

 • Giro: 3746685 • K.v.K.: 40341041

www.eendeei.nl

Mail naar nachtvlucht@eendeei.nl

www.eendeei.nl

Nadat je je inschrijving hebt verstuurd, maak je 30,- per deelnemer (dus niet per auto, maar per 
inzittende) over naar rekening 3746685 van V.A.G. Eendeëi te Rotterdam. Als je betaald hebt, 

ontvang je een bevestiging per e-mail met daarin de startlocatie.
Uiterste datum van inschrijven en betalen: 10 maart 2012.

AANMELDEN:
1.   Je naam, adres, telefoon, email, 
aantal personen, auto + kenteken

2.   Dinerkeus (soep: A of B; 
Hoofdgerecht 1,2,of 3)


