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Woord van de voorzitter
Sinds eind maart, de start van het “mobiele “oldtimer gebeuren ,zijn er al verschillende mobiele activiteiten geweest. We kunnen wel zeggen dat het weer niet altijd
voor 100 % heeft meegespeeld maar toch valt het op dat er voor de meeste activiteiten een meer dan behoorlijk grote opkomst is.
Ook een hoopgevende vaststelling is dat er steeds meer vrijwilligers zijn die zich
geroepen voelen om hun steentje bij te dragen en zo beslissen om in naam van
VVK een rit of andere activiteit te organiseren. Hierbij is mijn unanieme conclusie
dat zij dit schitterend doen. We begonnen dan ook dit jaar met de Paasuitstap van
de afdeling Beringen die voor de 20e keer werd georganiseerd door Theo Konings.
Keer op keer heeft hij ons laten genieten van een prachtige rit gecombineerd met
verrassende bezoeken. Wel hoop ik dat er een andere vrijwilliger bereid zal gevonden worden om in de toekomst deze uitstap voor zijn rekening te nemen nu Theo
stopt met het organiseren van de Paasuitstap.
Dan mag ik ook Philip Vanhove niet vergeten. Hij heeft het aangedurfd om met 20
auto’s gedurende 8 dagen naar de “Italiaanse Meren” te reizen.
Ook de afdeling Lommel mag zich verheugen in de medewerking van verschillende
vrijwilligers. Zo nemen Edwin en Cindy Bach al sinds enkele jaren de organisatie
van de Lenterit voor hun rekening. Ook Jos Smeets heeft voor deze afdeling zowel
de KB-run als ook de “eerste Noord-Limburgse Oldtimerrit georganiseerd. Hier ook
2 activiteiten die hij tot een meer dan goed einde wist te brengen.
De afdeling Antwerpen heeft dan op zijn beurt kennis kunnen maken met het “Pallieter team”. Ook zij zorgden voor hun eerste keer voor een prachtige rit met concours d ‘élégance met vertrek op de Lierse Grote Markt en bezorgden ons nog
publiciteit in dagbladen.
Hierbij wil ik dan ook alle leden vrijwilligers, en waarschijnlijk ben ik er in mijn opsomming hierboven nog enkele vergeten, een “dank u wel “geven in naam van alle
leden van VVK. Zonder jullie inzet zou de activiteitenkalender van VVK en niet zo
attractief uitzien.
Maar ik zou dan ook een oproep willen doen aan alle leden om er eens over na te
denken of jullie ook eens iets voor VVK zouden kunnen doen. Het bestuur van VVK
heeft maar een beperkt aantal leden en dat betekend dus dat we moeten rekenen
op vrijwilligers om elk jaar een mooie activiteiten kalender samen te stellen.
Als jullie iets in gedachten hebben, neem dan contact op met uw regio-verantwoordelijke. Hij kan u bijstaan met raad en daad om zo een organisatie in goede banen
te leiden.
Verder wens ik jullie allemaal een prettige en zonnige vakantie en geniet van onze
volgende activiteiten.

Jean Verbakel
Voorzitter
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VVK gezichten vandaag nog te goed

In ons eerste clubboekje zag u de nieuwe VVK beheerraad en de regio-verantwoordelijken. Er ontbrak de foto
van August Van de Velde, lid van de beheerraad voor
afdeling West Vlaanderen:

Lid van de beheerraad
afdeling West Vlaanderen

TE KOOP AANGEBODEN
DKW Munga
leger jeep
bouwjaar 1960,
Belgische papieren.
Tel: 03 482 37 30.

TE KOOP GEVRAAGD
1) Nieuwe of revisie versnellingsbak
voor Wartburg 311, bouwjaar 1960.
Tel 03 482 37 30.

August Van de Velde

2) Onderdelen voor Mercedes Ponton 1955-1962.
Alles mag aangeboden worden
op telefoonnummer: 011 64 44 40

D R U K K E R I J

Tel. 03 760 10 10
Walgoedstraat 1 • 9140 Temse
www.drukkerijvd.be
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PAASUITSTAP

28 ma.

2016

De eerste rit
van onze club VVK
is de Paasuitstap.

Locatie voor de bijeenkomst was
in Genk, bij hotel De Schacht. Zij
hebben een erg ruime parking, en dat was ook nodig
Want niet minder dan 98 wagens schreven zich in voor
deze uitstap! Dat is een topper!
Volgens de organisatoren was er weken geleden al massaal ingeschreven om toch maar zeker te zijn van deelname, want bij 200 personen werden de inschrijvingen
afgesloten. Zo een grote groep vraagt heel wat goed organisatietalent en dat hebben we echt wel gemerkt. Tussen 10.30 H en 12.30 H stond de inschrijftafel opgesteld
om de vereiste documenten te overhandigen samen met
een omslag met heel veel bonnetjes, dat maakte ons uiteraard nieuwsgierig.
Hoewel er de meest onheilspellende weersomstandigheden werden voorspeld, bleven die op enkele stevige
buien achterwege, het was niet warm, en een warme pull
konden we best wel gebruiken, maar daar gaan we niet
over zagen, dat is een van de charmes van een oldtimer.
En na een laat ontbijt konden we niet snel genoeg weg
zijn, voor vier gelukkigen stond vandaag nog een verrassing op het programma, volgens onze ondervoorzitter de
afwas op het einde van de dag, geduld, we zullen zien.
Het eerste gedeelte verliep vlot, veelal grote, brede banen, rustig rijden, geen geploeter in de modder. Omdat er
weinig verkeer was reden we veelal in een lange colonne,
en daar kon je niet naast kijken, er konden enkele mooie
foto’s van gemaakt worden. Via Eksel reden we richting
Neerpelt, het kanaal over, toch weer water!! Om het eerste deel te eindigen bij de verrassing van de dag, Bussé
helikopters te Neerpelt.
Voor dit gebeuren heeft het bestuur een extra inspanning
gedaan om ons al dat moois te tonen en al de bijkomende
verrassingen namen zij voor hun rekening , daarvoor een
dikke, dank je wel.
Vermits onze groep te groot was voor de wetenschappelijke uitleg werden we in drie groepen verdeelt, terwijl
twee groepen in de tent genoten van de muziek, een natje
en een droogje, gevolgd door aspergesoep met broodjes, tussendoor konden we buiten de helikopters bekijken, maar dadelijk meer hierover. We kregen een leerrijke
uitleg over de Bel 47. Nee niet de Bell 20. De Bel 47 oldtimers helicopters, van het jaar 1947 tot .......?
Het ontwerp dateert al van 1945, en er zouden volgens
voorzichtige schattingen nog een 2000 stuks geregistreerd staan die nog vliegen.
Vervolg zie pagina 4
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ten, en smaken dat dat deed, niets dan tevreden gezichten en iedereen met een smile tot achter de oren.
De service was niet alleen vriendelijk maar ook zeer vlot
en zeer belangrijk, iedereen vond het lekker en dat hoort
ook zo op een dag met niets dan superlatieven.
En natuurlijk was de paashaas ons niet vergeten zodat we
met nog wat extra’s huiswaarts vertrokken.
Theo en Florentine, jullie hebben dat schitterend gedaan,
dank u.
P R.
Verslag: Martin Larminier
Foto’s: Rina

En zoals wij onze auto’s koesteren en onderhouden is het
bij Bussé voor de helicopters , maar die regels zijn heel
wat strenger dan deze van onze auto’s.
De Heer Eric Bussé is een aangename prater, met hart
en ziel verknocht aan zijn heli’s, en de uitleg bleef maar
komen. De heli’s vliegen meestal voor privé doeleinden,
ook een helikopter opleiding voor piloot kan je er volgen,
een standaard opleiding duurt +- 2 jaar, kostprijs, tussen
de 25000 en de 60000 €. Als extra verrassing mochten de
vier die de afwas gingen verzorgen, mee voor een luchtdoop, dat was voor hen natuurlijk, TOP!!
Om 16 H werd er terug gestart voor het resterend stuk
van het routeboek.
Nu reden we meer over kleinere en rustige wegen en ik
moet toegeven, door het vele rondkijken misten we wel
eens een smal straatje,(Leenderdijk) en moest er gedraaid worden.
Eindigen deden we in het parochiehuis van Bocholt. Door
ons bezoek palmden we natuurlijk het ganse plein in,
maar met vakkundige hulp van Theo en nog enkele begeleiders vond iedere wagen een parkeer plaatsje.
Bij het binnenkomen stond het diner ons al op te wach-
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KB RUN

9 apr.

Op 9 april op een vroege zaterdagmorgen waren we op weg
naar de luchtmachtbasis van
Kleine Brogel. Op de luchtmachtbasis stond een troep oldtimers,
heel veel moto’s en driespanners
klaar die allemaal reden voor het
goede doel namelijk de MS liga. Iedere deelnemer betaalde 10 euro die integraal naar de MS liga gingen. Er
waren ‘s morgens nog niet veel oldtimers aanwezig maar
in de loop van de dag hebben er toch een heel aantal
het ritje gereden. Het tijdstip van vertrek kon zelf gekozen
worden waardoor we heel verspreid vertrokken en ook
terug aangekomen zijn. Het ritje was uitgestippeld door
Jos Smeets die er een pareltje van gemaakt had. Het ritje
was klein (zo’n 30 km) maar fijn :) Zoals op elk ritje kwamen we oude bekenden tegen met name Louis Rutten en
zijn vrouw. Hij kon het natuurlijk niet laten om zijn trukendoos weer boven te halen en ons te entertainen met zijn
grappen en grollen. Het was een fijne dag met dank aan
de organisatoren en in het bijzonder Jos Smeets.

2016

Verslag en foto’s: Valerie Verbakel
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BUITENLAND

8 mei

Op Zondag 8 mei was er het langverwachte ritje van de afdeling
Mechelen. We vertrokken met
stralend weer aan Rick’s Place
in Sint-Katelijne-Waver, de weergoden waren ons de hele dag
goed gezind. We kregen om te
beginnen al een stevig ontbijt met voor de vrouwen een
extraatje omdat het Moederdag was, lekkere chocolaatjes waarbij ik denk dat er een heel aantal gesmolten waren tegen de avond toe. Na de gebruikelijke briefing van
Jeanke was het tijd om te vertrekken. Het ritje ging via
kleine geweldig mooie wegen naar het buitenland. Het
buitenland was dus gewoon een plaatsje tussen Bornem
en Temse met hele mooie wegentjes waarbij je hoopt dat
je geen tractor tegenkomt.

2016

Als we het buitenland gepasseerd waren ging het verder
naar Buggenhout waar we, mits wat wachten, konden genieten van een lekkere maaltijd. Na de middagrust was
het tijd om de oldtimers weer te starten richting Meise.
Het ritje verliep niet zonder slag of stoot want al snel bleek
dat we in een koers terechtgekomen waren. En eenmaal
we deze gepasseerd waren bleek op het einde er ook
nog ergens een rommelmarkt te zijn. Er zijn er een aantal
gewoon doorgereden zijn, anderen zijn rond gereden. Wij
hebben eerlijkheidshalve de gps heel even opgezet om
ons terug op weg te helpen. Een paar kilometer verder
konden we weer gewoon aanpikken met het roadbook
voor het laatste stukje. We waren toch wel blij dat we de
beachvlag van VVK zagen staan.
Wat het einde van
de rit was, was het
begin van een leuke
namiddag waarbij we
nog gezellig hebben
nagekaart en nage-
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noten hebben van de rit. We hebben daar nog iets leren
drinken op aanraden van Patricia namelijk ‘een eskimo’.
Het is een combinatie van appelsiensap of pompelmoes
sap en Tonic, een heerlijk verfrissend dorstlessend drankje dat we deze zomer nog wel gaan drinken denk ik.
Het was een leuke dag met dank aan de organisatoren ;)
Verslag gemaakt door Valerie Verbakel
Foto’s: Niels en Lieve

ITALIAANSE MEREN

21 ¯ 28 mei

2016

Zaterdag 21 mei 2016:

Vanuit België vertrokken we al
dan niet in groep richting Wald
Am Arlberg Oostenrijk. We vertrokken met goed weer en ieder
op zijn eigen tempo via de Duitse
autostrade. S’ avonds was iedereen goed aangekomen
zonder noemenswaardige problemen en uitgeput van de
lange rit maar toch blij dat we konden genieten van een
lekker avondmaal en een warme douche. Niet slecht voor
de eerste dag.

Zondag 22 mei
Vandaag verder gereden na het ontbijt richting Limone Sul
Garda. Terug iedereen op zijn eigen tempo en al snel werden er groepjes gevormd, Onderweg gingen sommigen
nog inkopen doen in Samnaun (tax free) anderen wilden
zo vlug mogelijk naar de plaats van bestemming. Al vlug
werd er kennis gemaakt met de bergpassen alsook met
de rijstijl welke daar van toepassing is, dat Italianen een

eigen rijstijl hebben zijn we vlug achter gekomen, voor de
mensen die dit nog nooit hadden meegemaakt was het
wel even schrikken. Weer een dag om te genieten van de
prachtige uitzichten en iedereen uiteindelijk goed aangekomen na een toch weer zware rit door de bergpassen.

Maandag 23 mei
Vandaag stond een rustdag ingepland wat wel nodig was.
Het weer was vandaag niet zo goed maar we namen de
tijd voor een verkenning van het hotel, het dorp Limone
en een bezoekje aan het limoenmuseum. Een dagje om
lekker te luieren en de gezellige terrasjes van Limone te
bezoeken.
Vervolg zie pagina 8
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Dinsdag 24 mei
Dinsdag was een heel mooie warme dag en gingen we
een bezoekje brengen aan het Mille Miglia Museum. Na
het bezoek ging iedereen genieten van deze mooie dag
op zijn eigen wijze en werden er mooie vriendschappen
opgebouwd.

Woensdag 25 mei
Alweer een prachtige dag en ideaal voor een rit langs
verschillende meren. Prachtige routes door het Italiaanse
landschap met heel veel bochten, afdalingen en beklimmingen. En hier werd uiteraard ook gereden in verschillende groepen om iedereen op zijn tempo te kunnen laten
genieten van de route.

Donderdag 26 mei
Alweer een prachtige warme dag en ideaal om te genieten van de geplande boottocht op het Gardameer. Ook
deze tocht werd verdeeld naar keuze en sommige gingen
de tocht aan naar het stadje Garda waar men kon genieten van de gezellige terrasjes, winkeltjes enz... Anderen
kozen dan weer voor de boottocht naar het dorpje Malcesine en hier aan gekoppeld de tocht op de kabelbaan
op 1760m hoogte.

Vrijdag 27 mei
Een gepland bezoek aan het schiereilandje Sirmione, een
prachtige sfeervolle plaats .Ook deze dag werd vervolledigd door iedereen op zijn eigen manier en beëindigd met
een gezellig samen zijn in de bar.

Zaterdag 28 mei
Na het ontbijt het vertrek terug naar huis .....
Dit alles konden wij verwezenlijken door de organisatie
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van Philip Vanhove en het VVK, alsook dank voor de medewerking van iedereen voor hun hulp en het samen zorgen voor deze mooie reis.

Pallieter classic

29 mei

Met deze organisatie willen de
organisatoren aanknopen bij de
“Pallieter Rally” die een halve
eeuw geleden door de autoclub
“De Pallieters” in Lier werd ingericht. Eind jaren zestig was dit een
bijzondere populaire rally die jaarlijks tot 200 deelnemers naar de Pallieter stad trok. Door
de oliecrisis in de jaren zeventig geraakte de rally en de
club in de vergetelheid (info Knack).

2016

Nu 50 jaar later werd de Pallieter Rally omgevormd naar
de “Pallieter Classic” in een organisatie van George en
Nicole Verhoeven samen met een prachtig team.
Voor de 83 ingeschreven wagens was er een parking
voorzien op de Grote Markt van Lier! Na de nodige formaliteiten en een kopje koffie met toebehoren, kon er deelgenomen worden aan een bezoek aan de stad Lier onder
begeleiding van een gids.
Na de rondleiding was er nog even de tijd om al de deelnemende wagens, bestaande uit zowel wagens van de
jaren 1920 als van de begin jaren 1990, nog eens te bekijken! De start werd gegeven onder een heuse arcadeboog
van “CONTINENTAL” maar spijtig genoeg begon het te
regenen. De moedige onder de deelnemers die cabrio
dachten te vertrekken, legden nog vlug de kap terug toe!
Gelukkig bleef het meestal bij motregen en was het niet
te vervelend.
De rit verliep langs mooie wegjes in en rond Lier. Onderweg werden we nog getrakteerd op een paraplu en een
zakje appels en blikjes Ice thee. Een appero en concours
élégance had plaats in de mooie tuinen van de bekende
Marc Moris. Verder waren er ook de nodige tussenstops
voorzien waar zowel de “oldies” als de bestuurders even
tot rust konden komen.
Vervolg zie pagina 10
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men bij de start, was het al een prijs om deelgenomen te
hebben aan deze prachtige en heel goed georganiseerde
“1e Pallieter Classic”.
Hop naar een volgende editie, waar we zeker terug zullen
proberen bij te zijn!
Verslag: Jeanke Trappeniers.
Foto’s: Niels en Lieve

Bij aankomst werden we terug uitgenodigd om te parkeren op de Grote Markt van Lier, waarna we van een super
lekker avondmaal konden genieten met de nodige wijn en
dessert erbij.
In de prijzen van het klassement zijn we niet gevallen,
maar na het nog verkrijgen van een prachtige foto geno-
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White star division aankondiging

6de editie “THE WHITE STAR PAJOT CAMP”
Op 19-20-21 augustus 2016 zullen opnieuw heel wat geallieerde militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
(ruim 120 voertuigen) waaronder tanks, lichte pantservoertuigen en een waaier aan wielvoertuigen te gast zijn
op de Bosberg langs de Heirbaan te 1570 Galmaarden.
Een driehonderdtal geüniformeerde deelnemers zullen dit levend museum op de Bosberg gestalte geven.
Op zaterdagnamiddag 20 augustus vanaf 14u, zal het
kampement gratis toegankelijk zijn voor het publiek. De
bezoekers zullen een waaier aan displays en demonstraties te zien krijgen. Balletgroep “Feniks”, voor de gelegenheid in WOII stijl, en zangeres Anne-Sophie Terschan
zullen voor een aangepaste animatie zorgen. Een optreden van de “Koninklijke Carabiniers 1830 Lembeek” is
eveneens voorzien.
Op zondag 21 augustus 2016 zal de indrukwekkende colonne voertuigen omstreeks 16.15u op het Marktplein te
Galmaarden aankomen. Het militair muziekkorps “The
Band of Liberation” uit Nederland zal de voertuigen bij
aankomst verwelkomen en verder voor de muzikale om-

lijsting zorgen tijdens de herdenkingsplechtigheid aan het
monument der gesneuvelden.
De leden van “The White Star Division” heten jullie van
harte welkom op beide dagen.
Tekst en foto’s: Jean-Jacques Vandenneucker
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EEN VLEUGJE NOSTALGIE

Emiel Sterckx afdeling Antwerpen
¯

1966 – Ford Cortina GT
Ik was toen 21 jaar

2016 – Ford Mustang GT
Ik ben nu 71 jaar
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DE MYTHISCHE CITROEN DS IS 60 jaar

De DS moet zowat de auto met de meeste bijnamen zijn.
Ze noemden haar het strijkijzer, de snoek, de haai, maar
de mooiste bijnaam is wel ‘de godin van de weg’.
Toen de DS in 1955 werd voorgesteld op het autosalon
van Parijs zorgde ze al meteen voor sensatie.
Zo gaat dat met godinnen.
De salonstand van Citroen werd bestormd, en de bestelbonnen vlogen de deur uit: 12000 bestellingen op de eerste dag. Bezoekers stonden met open mond te gapen
naar deze nooit geziene auto.
‘La Bombe De Citroën’ schreef de Franse pers, en dat
was niet overdreven.
Plots leken alle andere auto’s oud ijzer.
Alles was dan ook revolutionair aan die DS.
Om te beginnen het koetswerk en het design van de auto.
De Citroën DS werd ontwikkeld door een team ingenieurs
onder leiding van André Lefèbre, en de spectaculaire carrosserie hebben we te danken aan de flamboyante Italiaanse artiest en beeldhouwer Flaminio Bertoni.
De DS was druppelvormig en supergestroomlijnd, en ziet
er NU, na 60 jaar, nog altijd avant-gardistisch uit.

derne hydraulische systeem.
En niet te vergeten de remmen!
Die waren wel een beetje link.
De DS had in het begin geen rempedaal, maar een rubberen balletje op de vloer van de auto dat je moest intrappen. Die hydraulische remmen werkten zo goed, en ze
waren zo moeilijk te doseren dat je in het begin gegarandeerd met je snuit tegen de voorruit knalde als je remde.
Het dak was soms in aluminium en soms in polyester; dat
hing af van de beschikbaarheid van het materiaal.
Die oude polyesterdaken werden na verloop van tijd
doorschijnend.
Een zonnedak als gratis optie dus.
Het dashboard van de DS was het grootste stuk industrieel vervaardigd nylon ter wereld, het stuur had maar 1
spaak en plooide naar binnen bij een aanrijding. De DS
was en is geniaal.............
Bron: Radio 2 en de auto van Guy Depré
Voor u gelezen door Theo Konings

De techniek was minstens even revolutionair, want zowat
alles werkte via 1 centraal hydraulisch systeem: de vederlichte besturing, de beroemde hydropneumatische
ophanging die de archi-slechte wegen van de jaren ‘50 perfect gladstreek, die de DS onder alle
omstandigheden mooi vlak hield, én waarmee
je de hoogte van de auto kon aanpassen.
Zelfs het schakelen en het automatisch
ontkoppelen werkten via dat hypermo-

INFO 2 - JUNI 2016 | 13

SHOP

Kledij
Ook de leden van de meest dynamische club van het land
kunnen zich op rondritten of op beurzen gemakkelijk laten “Herkennen” tussen de menigte door het dragen van

de nieuwe (sinds medio 2015) clubkledij die zij via de club
kunnen aanschaffen. Ze kunnen besteld worden via het
secretariaat of op de babbelavonden.

Deze bestaan zowel in heren als vrouwenmodellen :

Voor de mannen gaan de maten van alle kledij van Small
tot 5XL, voor de vrouwen gaat het van Small tot 2XL, een
3XL is ook mogelijk op aanvraag en de prijs is bij deze
ook duurder.
Hoe bestellen? Via uw regioverantwoordelijke. Graag
volgende vermelden: naam en voornaam, lidnummer,
type kledij, man of vrouw en leveringsadres.

De prijzen voor
de kledij man of
vrouw zijn :
Softshell vesten:
60 Euro en Fleece
40 Euro
Polo met korte m
ouw: 25 Euro
Hemd met lange
mouw: 35 Euro
Bij iedere bestel
ling wordt 7.5 Eu
ro verzendingskosten aangerek
end.

De VVK carbadge
Na een tijdje niet meer op voorraad
te zijn geweest kunnen deze opnieuw
door onze leden bestelt worden om op
hun wagen/(s) te plaatsen.
Kostprijs : 25 €
Te verkrijgen via uw regioverantwoordelijke op de babbelavonden. Bij verzending dienen wij 5 € kosten aan te
rekenen.
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KALENDER
3 juli 2016
8 juli 2016
10 juli 2016
17 juli 2016
23 juli 2016
31 juli 2016
6 augustus 2016
14 augustus 2016
15 augustus 2016
19 tot 21 augustus 2016
28 augustus 2016
28 augustus 2016
18 september 2016
23 tot 25 september 2016
2 oktober 2016
9 oktober 2016
16 oktober 2016
26 november 2016
4 december 2016
10 december 2016

het Zeetje (Antwerpen)
Een pareltje erfgoed aan de Vlaamse Kust (West Vlaanderen)
zomerrit (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Kempenrit (Aarschot)
BBQ (Mechelen)
oldtimer summer meeting (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Classic Day am Schloss (Beringen)
Halfoogst (Beringen)
Halfoogst (Aarschot)
The White Star Pajot Camp (White Star Division)
Clubtreffen (Lommel)
Getelinierondrit (organisatie van de Tiense Veiligheidsclub)
Mandelroute (West Vlaanderen)
Champagnestreek (Mechelen)
Dwars door de Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
afsluitrit (Beringen)
herfstrit (Aarschot)
Sinterklaasfeest (Lommel)
Eindejaarsfeest (West Vlaanderen)
Eindejaarsfeest (Lommel)

Overlijdensbericht
Er is ons het droeve nieuws gemeld dat

Georges Sanen
echtgenoot van Mevrouw Rosa Reynders
overleden is op 12 april 2016.
Niettegenstaande hij zijn lidmaatschap door ziekte heeft moeten opzeggen,
zullen velen onder u zich Georges nog herinneren als actief lid
van de afdeling Beringen.
We wensen zijn familie heel veel sterkte toe bij dit grote verlies.
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BABBELAVONDEN

Van harte welkom aan al onze leden!

Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur en worden gehouden in onze regionale cluklokalen. Hou voor alle
zekerheid de data en info in het oog die hieronder staat. Soms kan er al eens een datumwissel of een annulatie plaats
vinden. Voor sommige afdelingen zijn er enkel babbelavonden op uitnodiging. Hiervoor ontvang je meer info per e-mail
of post. Let wel: onze afdelingen Lommel en Mechelen hebben een nieuw lokaal dat ze betrekken vanaf hun eerstvolgende babbelavond!

Aarschot
Clublokaal: Café de Witpen,
Gemeentestraat 63, 3210 Linden
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand

Antwerpen
Clublokaal: Café Belle Vue
Reetsesteenweg 75 - 2630 Aartselaar
Babbelavond elke 1ste woensdag van de maand

Asse
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen-Paal
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand

Lommel
Vakantiedomein De Lage Kempen
Kiefhoekstraat 19 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
Babbelavond elke voorlaatste donderdag van de maand

Oost-Vlaanderen
Clublokaal: Geen vast clublokaal
Babbelavond enkel op uitnodiging

West-Vlaanderen
Clublokaal: De Vierboete
Halvemaanstraat 2A – 8620 Nieuwpoort
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand

