MOSSELSTAD NR. 1 PHILIPPINE.
Unieke wielertoertocht op 28 juni a.s. in Philippine.
In 2008 is het 40 jaar geleden dat Jan Janssen de Tour de France heeft
gewonnen!
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er een boek uitgegeven waarin de auteur
op boeiende en hoogstaande wijze het leven van de Nederlandse kampioen
schetst. De officiële overhandiging aan Jan Janssen zal plaatsvinden op zaterdag
28 juni a.s. in de Mosselstad Philippine in aanwezigheid van vele oud collega
wielrenners (ongeveer een veertigtal) waaronder Herman van Springel, Eddy
Merckx maar ook een Jean-Marie Leblanc, gewezen directeur van de Tour de
France en ex-ploegmaat van Jan Janssen.
Eveneens organiseren wij die dag een toertocht voor wielertoeristen genaamd de
"Zeeuws Vlaamse Toertocht" over een afstand van plm. 120 kilometer verreden
in twee lussen door het mooie land van West en Oost Zeeuws Vlaanderen. Ook
zullen vele van de uitgenodigde oud beroepsrenners deelnemen aan deze unieke
toertocht ter gelegenheid van de festiviteiten rondom Jan Janssen en zijn
formidabele wielercarrière.
Deze volledig uitgepijlde toertocht start en finisht in zaal de Kaaie / Hotel Au
Port aan de Waterpoortstraat 1 te 4553 BG te Philippine.
Inschrijven en starten vanaf 08.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur in voornoemde zaal
de Kaaie voor de afzonderlijke tochten van 50 en 70 kilometer. Voor de gehele
toertocht van 120 kilometer (combinatie van 50 en 70 kilometer) kan maximaal
tot 10.00 uur worden gestart!
Inschrijfgeld voor de deelnemers € 5,00 waarvan gedeelte bestemd is voor het
een goed doel namelijk het waterpompproject van Eddy Merckx in Afrika.
Voor nadere informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Albert
van Leeuwen, secretaris van de organiserende Stichting Mosselfeesten via email aemleeuwen@zeelandnet.nl of telefonisch 00 31 (0) 115 491875.
Het boek 'Jan Janssen – Mijn Tour, veertig jaar geleden' is op 28 juni a.s. ter
plaatse verkrijgbaar tijdens de persoonlijke signeersessies van Jan Janssen en
kost € 18,00.

Namens de stichting Mosselfeesten verwelkomen wij u graag als deelnemer aan
deze unieke toertocht samen met de groep nostalgische oud beroepsrenners,
tijdens deze feestelijke en muzikale wielerdag!!!

