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Stichtend lid van

Woord van de voorzitter
Als jullie deze Info 2 in jullie brievenbus krijgen is het jaar al weer bijna half voorbij. Voor de meesten
onder jullie staat het “grote verlof” nog voor de deur. Voor ondergetekende is het echter al voorbij. Voor
VVK is het eerste gedeelte van 2017 ook snel voorbij gegaan. Na het einde van het beursseizoen zijn we
met het mobiele gedeelte begonnen. Ik mag zeggen dat de organisatoren van deze activiteiten ook dit
jaar weer hun uiterste best gedaan hebben om jullie een mooie dag te bezorgen met ritjes langs stille en
soms onbekende plekjes, aangevuld met de nodige spijs en drank.
De afdeling Lommel beet dit jaar weer de spits af met de jaarlijkse KB-run, een organisatie waar VVK
wordt uitgenodigd op de militaire basis van Kleine-Brogel en waar onze leden Jos Smeets en John Dils
verantwoordelijk zijn voor het gedeelte “Oldtimers”. Met meer dan dertig deelnemende voertuigen hebben we ook weer onze bijdrage gedaan voor het goede doel dat deze organisatie jaarlijks steunt.
Tijdens hetzelfde lange weekend organiseerde de afdeling Beringen hun traditionele Paasuitstap. Ons
nieuw bestuurslid, Martin Larminier, heeft deze uitstap voor de eerste keer onder zijn vleugels genomen
en dit mag zeker een groot succes genoemd worden. Ik zou durven zeggen “Martin ,doe zo voort,” je
bent een goede vervanger voor Theo Konings die al 20 edities van de Paasuitstap op zijn palmares
heeft.
Ook de 2 daagse Lenterit van de afdeling Lommel was zeker de moeite waard. Edwin en Cindy Bach
hebben ons via rustige wegen naar Duitsland gebracht, waar we konden ondervinden hoe het was om
met een stoomtrein te reizen. Ook een bezoek aan de Karting van Michael Schumacher en later het
Rosengart Museum waren meer dan de moeite waard.
De afdeling West-Vlaanderen reed dit jaar van West naar Oost. We kennen de filosofie van Geert en
Myriam en weten dus dat de deelnemers weer in de watten werden gelegd.
De afdeling Mechelen reed met prachtig zomers weer naar de befaamde Muur van Geraardsbergen. Na
dit bezoek kunnen de deelnemers zeker begrijpen dat sommige wielrenners er niet in slagen om met de
fiets rijdend tot bij de kapel op de top te geraken.
Nu is het dus ook aan de andere afdelingen om voor organisaties te zorgen waar onze leden zich een
dagje kunnen ontspannen met een rustig ritje en een hapje ervoor of erna. Maar het is ook aan de
leden om in grote getale aan de geboden organisaties deel te nemen. Ergens vind ik het soms spijtig
dat we bij onze organisaties bijna altijd dezelfde leden mogen ontvangen. Daarom hier ook mijn oproep
“Beste leden kom uit uw kot en neem een deel aan een activiteit van uw klub”. De organisatoren van
onze activiteiten doen hun uiterste best om u een mooie dag te bezorgen. Geef hen dan ook de nodige
waardering voor hun werk door aan deze organisaties deel te nemen.
Voor allen nog een goed verlof en tot op een van de volgende ritten.
Jean Verbakel
Voorzitter VVKvzw
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te koop

TE KOOP aangeboden
Willy’s Jeepster VJ2 1951
6 cyl flathead motor, 2635 cc, 3 versnellingen aan het stuur en 1 overdrive
Volledig gerestaureerd en ingevoerd uit
Californië. De elektriciteit werd volledig
vernieuwd en aangepast van 6V naar 12V.
Verwarming werd geïnstalleerd. Zwart interieur met zwarte zetels.
Voor info, bel naar 0474/54-24-08.

TE KOOP aangeboden
Mercedes 230 model W143, bouwjaar 1938:
Motor, versnellingsbak en remmen volledig
vernieuwd. Originele eerste binnenbekleding in leder. Bezichtiging na afspraak bij
Fons Blarinckx, tel 011/68 69 08
of gsm 0496 60 01 10
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Verslag algemene vergadering BFOV

18 maart

2017

Verslag algemene vergadering
BFOV
Op zaterdag 18/3 was er de algemene vergadering van de BFOV in
Autoworld te Brussel.

VVK werd er als stichtend lid van de federatie vertegenwoordigd door Jean Verbakel en Geert De Backer.

Hier volgt er een verslag van deze vergadering.

De Voorzitter van de BFOV ,Stéphane De Smet opende
deze vergadering door alle medewerkers, beheerders
,vertegenwoordigers en de CEO te bedanken voor hun
inzet voor de federatie gedurende het afgelopen jaar.
Daarna nam Peeter Henning de leiding van de vergadering over.
Het verslag van de vergadering van 2016 werd unaniem
goedgekeurd. Daarna kregen we wat uitleg over de nieuwe structuur van de BFOV naar de toekomst toe. Er zullen verschillende managers toegevoegd worden aan het
organogram. Er werd al een manager aangeduid die verantwoordelijk is voor het werk van de ambassadeurs, een
andere zal zich bezig houden met de communicatie en
later kunnen er nog verschillende taken ondergebracht
worden zoals bijvoorbeeld een manager voor juridische
zaken, logistiek, …. Intussen heeft de federatie ook al
een derde full-time bediende aangeworven om het nodige werk op tijd klaar te krijgen. Er wordt nagegaan of het
magazine in de toekomst 5 keer per jaar zou verschijnen
of het aantal pagina’s per editie zou verhoogd worden
naar 60 per editie. De website wordt per uur gemiddeld
49 keer geconsulteerd en het aantal leden in de database
is sinds 2013 verdubbeld.

Hierna volgde de presentatie van de nieuwe en de te
herverkiezen beheerders.

Allen werden met grote meerderheid van stemmen toegelaten.

Het volgende punt was het activiteitenverslag van 2016.
Dit jaar hebben 35 clubs zich nieuw aangesloten bij de
BFOV. Momenteel zijn er 449 clubs aangesloten.
Nogmaals werd er verwezen naar het werk van de ambassadeurs van de BFOV. Dit wordt steeds belangrijker

voor de goede communicatie naar de leden toe. Ze zijn
ook steeds meer aanwezig op de verschillende oldtimerevenementen.
Voor de verzekering zij er momenteel 37000 contracten
lopende. In 2016 alleen al werden er 7000 bijkomende
contracten afgesloten. Voor de registratie van de bromfietsen, die sinds kort verplicht een nummerplaat nodig
hebben, werden er door de federatie 4200 attesten afgeleverd voor de inschrijving via de vereenvoudigde procedure. De BFOV heeft ook een nieuwe gids voor de landbouwvoertuigen in voorbereiding en deze zou in de loop
van de maand mei klaar zijn. Er werd ook van de overheid
bekomen dat de voertuigen van meer dan 3,5 ton die met
een O-plaat rondrijden geen km-vergoeding voor vrachtwagens moeten betalen.

De BFOV heeft ook zeer veel tijd gestoken in het opvolgen van het dossier betreffende de lage emissie zones.
Voor Antwerpen werd er begin maart een ingebrekestelling verstuurd omdat onderhandelen onmogelijk is. Voor
Brussel zou er in 2018 een algemene uitzondering zijn
voor oldtimers van 30 jaar. Gent en Mechelen zouden
pas tegen 2020 iets beginnen maar details zijn nog niet
gekend. In Wallonië is er voorlopig nog nergens sprake
over milieuzones.
Wat betreft het optrekken van de leeftijd van de oldtimers
van 25 naar 30 jaar is er tot op heden nog geen nieuws.
We weten dat de Europese regelgeving eist dat tegen
01/05/2017 de teksten klaar moesten zijn en dat er dan
tijd is tot 01/04/2018 om de nieuwe wetgeving te laten
ingaan.
Betreffende de fiscaliteit werd er voor Vlaanderen een
overgangsregeling voor 5 jaar bekomen. Alle voertuigen
met datum eerste inschrijving voor 01/01/1993 kunnen
nog genieten van de forfaitaire verkeersbelasting. Voertuigen later ingeschreven moeten wachten tot ze 30 jaar
zijn. Voor Wallonië is de regel al 30 jaar en voor het Brussels gewest is er nog geen beslissing.
Er werden ook een zestal infoavonden georganiseerd in
verband met de mogelijkheden van de database voor de
werking van het clubbeheer. Al een veertigtal clubs werken momenteel via dit clubportaal.
Dan kwam er een beknopt overzicht van de resultaten
van de enquête die begin maart werd gelanceerd. Ongeveer 25 % van de leden (9000 ) nam deel aan deze
bevraging. De resultaten kunnen gebruikt worden als er
moet gelobbyd of onderhandeld worden met overheden
of partners .25 % deelnemers geven een representatief
resultaat .
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We kwamen te weten dat de gemiddelde oldtimer liefhebber ongeveer 6500 euro jaarlijks spendeert aan zijn
hobby en dat ongeveer de helft van de leden een polis
heeft lopen bij Marsh. Het voertuigenpark bestaat voor
71% uit auto’s en voor 12 % uit motorfietsen. Bij de auto’s is 10 % VW, 9 % Porsche en 7 % Mercedes. Bij de
motorfietsen is 16 % voor Honda, 13 % voor BMW en 5%
voor Piaggio.

Conclusie is een overschot van 123.000 euro en dit was
20 % beter dan het voorop gestelde budget. De rekeningen 2016 en het budget voor 2017 werden dan ook
unaniem goedgekeurd.
Deze goede financiële situatie betekent voor de clubs
dan ook dat hun bijdrage per club en per clublid voor
2018 niet worden verhoogd.

Wat betreft de bedreigingen voor het oldtimer gebeuren
vind 84 % van de ondervraagden de problematiek van
de LEZ zones , 55% de beschikbaarheid van de juiste
brandstof en 70 % de regelgeving ivm de uitstoot de belangrijkste bedreigingen. 92 % van de deelnemers in geïnteresseerd in een Nationale Meeting voor oldtimers.

Tekst: Jean Verbakel

Als laatste punt iets over de financiële toestand van de
BFOV. Als ontvangsten boekten zij 704.000 euro. Dit was
23 % meer dan het vorige jaar .De belangrijkste inkomsten halen zij uit de lidgelden, de bijdrage van Marsh en
de leveren van attesten voor inschrijving auto’s en motorfietsen. Aan de uitgave kant staat een bedrag van 581.000
euro. Dit betekend 6.8 % meer uitgaven tegenover 2015.

D R U K K E R I J

Walgoedstraat 1 • 9140 Temse
Tel. 03 760 10 10
Fax 03 760 10 11
e-mail: info@drukkerijvd.be
www.drukkerijvd.be
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bowling Lommel

1 april

2017

bowling Lommel
Een organisatie die stilaan zijn
plaatsje begint te vinden binnen
VVK. Dit jaar nam het dubbel
aantal mensen deel aan deze
avond met bowling en lekker eten!
Voor de rest spreken de foto’s:

foto’s: Rina Gielen

INFO 2 - JUNI 2017 | 5

Clubblad.indd 5

6/06/17 08:40

KB run

15 april

2017

KB run
Op 15 April 2017 was het weer
verzamelen geblazen voor de
jaarlijkse KB motorrun op de
vliegbasis van Kleine-Brogel en
dit ten voordele van de MS Liga.

Er hadden zich een twintigtal bestuurders ingeschreven
voor dit evenement.
Het was die week de ganse week slecht weer geweest
en ook de vooruitzichten voor zaterdag waren niet goed.
Maar ja, niet getreurd, de echte liefhebbers lieten zich
niet afschrikken en begonnen vanaf 8.30 uur samen met
de moto rijders binnen te sijpelen. Samen met John Dils
en Nieke hadden wij onze parking plaats weer mooi kenbaar gemaakt door de vlaggen en banieren van de VVK
goed zichtbaar aan te brengen.
Elkeen die toe kwam kreeg enkele drankbonnen, een
mooie badge, een roadbook en een mooie rally plaat
voor op het voertuig. En dan was het tijd om de basis te
verlaten en via mooie kleine baantjes de Noorderkempen
te doorkruisen. Het weer viel dan wel wat tegen maar de

rondrit was mooi volgens dezen die hem gereden hadden.
Terug binnengekomen was er de mogelijkheid om een
foto te laten nemen met een heuse F16 waarvan dan ook
gretig gebruik werd gemaakt.
Nog een hapje en een drankje, en zeker de blije gezichten
van de mindervaliden die met de side cars mee mochten
rijden en deze dag kon niet meer stuk.
Bij deze dan ook een heel dikke “DANK U WEL” aan diegenen die dan toch het slechte weer hebben getrotseerd
om een goed doel te steunen.
Wij hopen dat ze er allen van genoten hebben en reclame
willen maken voor de volgende editie in 2018.
Dank ook aan de VVK om de steun die wij van hen hebben mogen ontvangen.

Groetjes

Jos, Nieke en John

Tekst: Jos Smeets
Foto: Lieve Convents
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Paasuitstap

17 april

2017

Paasuitstap

Het voorwoord van het roadbook
begint met de volgende woorden:
”Hallo, als iemand na 20 jaar de
fakkel doorgeeft aan zijn opvolgers houdt dat risico’s in. Je wil
het zo goed mogelijk doen maar 20 jaar ervaring kan je
niet evenaren.
Het is tijd voor verandering zeggen Theo en Florentine,
andere stijl, andere horizonten. Dat zal niet vlekkeloos
gaan. Geef ons dus wat krediet, we doen ons uiterste
best om dit te doen slagen.
Veel plezier. Rita en Martin.”
Dat iedereen benieuwd was naar de ‘new style’ Paasuitstap was geen verrassing. Het is inderdaad ook niet niets
om het misschien wel oudste jaarlijks weerkerende evenement van de VVK verder te zetten. De opkomst was in
ieder geval als vanouds, 95 auto’s met in totaal exact 200
inzittenden. Niet gemakkelijk om zo’n grote groep onder
te brengen, maar het paste net binnen in “De Lavendelhoeve” waar de start en aankomst voorzien was. Voor de
meesten een weerzien na een lange oldtimer-loze winter. Leuk om iedereen weer enthousiast en klaar voor het
nieuwe seizoen te zien. De aftrap voor een nieuw en overvolle VVK-kalender is in ieder geval gegeven.
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Vanuit startpunt Stokrooie reden we via landelijke wegen
via onder andere Schakkebroek, Wijer en nog een reeks
dorpjes naar het provinciaal domein “Nieuwenhoven” in
Sint Truiden. Prachtig domein, ideaal voor de wandelaars
onder ons. Helaas was het vandaag wat frisser en waren de plaatsen onder dak snel uitverkocht. Dan de rit
maar weer verder gereden, onderweg waren er toch verschillende horeca gelegenheden. Wij zijn nog gestopt in
“Afspanning Het Speelhof” in Sint Truiden, net buiten het
centrum bij de oude veemarkt. Springkasteel was al opgeblazen, speeltuin en kinderboerderij ernaast, zo waren
de kinderen ook weer tevreden terwijl onze dames zich
bij een kop thee konden opwarmen.(En wij bij een warme choco). Weer onderweg kwamen we nog een weide
tegen met een tiental emoes (soort kleine struisvogel) en
aangezien dit mijn favoriete gevederde vriend is moest er
toch even gestopt worden. Na ze een tiental nic-nac’jes
opgevoerd te hebben konden we weer verder.

eten geven binnen het uur, maar de goed geoliede machine van “Peters broodjesbar” heeft het toch maar geflikt.
Goed idee, met de polsbandjes, ieder met een bandje
kon zo vaak frietjes halen als hij wilde. Lekker, het smaakte wel na de rit.

En dan, zo maar als verrassing onderweg, kwamen we de
paashaas oortjes nog eens tegen. Tof!
Kinderen, klein en groot weer helemaal tevreden met
de eitjes. Langs een prachtig oud kasteel in het dorpje Duras, reden we langs pittoreske wegen verder langs
natuurreservaat “Het Vinne” door naar Zoutleeuw. We
hebben weer kennis gemaakt met dorpjes waar we niet
alle dagen doorrijden, Buddingen, Geetbets, Grazen,
Kortenaken… Vooral de holle wegen en de oude kasseistrook getuigen van de moeite die gedaan is om de perfecte wegen voor onze oldtimers op te sporen.

Rita en Martin, het krediet was niet nodig, het was goed!
Voor de zekerheid heb ik het ook aan jullie voorgangers
met 20 jaar ervaring gevraagd, Florentine en Theo hebben meegereden, goed gekeken, en gezien dat het goed
was. En dat was het!
Dank jullie wel! Hoewel ik vrees dat jullie er de komende
jaren aan vast zullen zitten… Ergens in het contract heeft
Alfons die kleine lettertjes van ‘lange termijn overeenkomst’ verstopt…

Zoals gewoonlijk kunt U de fotoreportage, van onze huisfotograaf Rina, vinden op de site van de VVK.

Tekst: Edwin Bach
Foto’s: Rina Gielen

We zijn verderop, samen met vele anderen, ook nog even
gestopt bij het Schulensmeer. Stukje gewandeld, wat gedronken, een uur is snel voorbij. Nu was het nog maar
een dikke 10 kilometer om weer terug te keren naar ons
punt van samenkomst, waar de frietjes met stoofvlees al
op ons wachtten. Doe het maar eens, 200 personen te
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Lenterit

22-23 april

2017

Een zeer geslaagde tweedaagse Lenterit
Dit jaar was de lente ons niet
goed gezind en hebben we onze
dikke jassen nodig gehad, maar
het weer laat zich niet regelen!

de bezoek door onze conducteur Detlev, die zijn uiterste
best heeft gedaan om iedereen, ook diegenen die het
Duits niet verstonden, een algemeen overzicht te geven
van de stoomtreinen vanaf de beginjaren 1900.
En ook een ritje met de historische stoomtrein, inclusief
kaartjesknipper Detlev mocht niet ontbreken.

Ruim op tijd was iedere deelnemer in Eksel en na de koffie met taart waren we weg, richting Duitsland, Maar wel
via een klein stukje Nederland, teneinde onze noorderburen even te groeten.
Bij het zien van het roadbook, dachten we even, dat is wel
heel veel; maar eigenlijk viel het heel goed mee, al moest
je wel steeds goed opletten als co piloot.
We flitsten voorbij wisselende landschappen, het “Mechelse bos”, tot we in Stokkem het veerpont namen. Een
erg kort rustpuntje, maar fijn om nog eens te doen.

Onze tijd is krap bemeten, dus waar het mag, werd er wel
eens stevig doorgereden.
Rond 13 H en 105 km op de teller arriveerden we aan het
station van Selfkantbahn in Gillrath-Schierwaldenrath.
Helaas, het was nog steeds bitter koud, maar de ontvangst en de soeplunch deed deugd: en zo konden we
aan onze treinrit beginnen. We genoten van het begelei-

Rond 16.30 H trokken we verder, moesten verschillende
chauffeurs bijtanken en na een dag van 176 km kwamen
we aan in het hotel voor deze avond, Zum Alten Brauhaus
in Kerpen-Sindorf.
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Het parkeren van onze oldtimers werd een echt huzarenstukje, maar ieder zijn wagen was binnen en de garage
werd gesloten. We waren gerust want onze wagens werden gekoesterd!
S’avonds genoten we van een heerlijk diner in buffet
vorm, voor ieder wat wils, en ook van de bubbels, de lekkere biertjes, de wijn, enz…
Nadien volgens vrije keuze was het bedtijd of tijd voor een
slaapmutsje, want zondag was nog een drukke dag.
Zondag morgen bij een stevig ontbijt kregen we al het
tweede roadbook, ook een hele boterham! Dat boek hé!.
Na een zeer korte trip van enkele minuten bereikten we
al de plaats waar we naar uit hebben gekeken, het Schumacher kart center.
De naam Schumacher klinkt nog altijd magisch, en doet
denken aan snelheid, benzinegeur, glimmende bolides,
overwinningsbekers, enz….

De tijd was te vlug voorbij en rond 11 H vertrokken we
naar het “Rosengart” museum in Bedburg-Rath. Ver
rijden was het niet, maar 20 km, maar het koude weer
speelde weer eens boeman, vooral de heren kregen het
te verduren! Terwijl de dames binnen hun broodlunch
kregen moesten de heren noodgedwongen buiten blijven
om te eten, en de koffiedame was streng hoor, geen heren tussen de dames! Nu lachen we met dit verhaal maar
het was toch even tanden bijten, en dat heet dan hobby.
De eigenaar van deze mooie collectie Franse wagens was
een echte verteller, en raakte niet uitgepraat over zijn verzameling. Jammer dat het alleen in de Duitse taal was, we
zullen moeten gaan studeren!

Rond 15 H vertrokken we voor het laatste deel van de
route, terug richting België, maar wel eerst onze noorderburen nog een bezoek brengen op kasteel Gasterij Terborgh in Schinnen.
Gefascineerd keken we naar de piloten in hun kart die
hun behendigheid toonden, En de eer van het VVK werd
heel hoog gehouden want Joffrey Ooms van onze club
reed de derde beste tijd in zijn reeks met 17 deelnemers.
Chapeau voor de jongeman met veel talent, dat belooft,
naar wij vernamen is hij ook een zeer goede kartrijder in
Lommel.

Dat laatste deel, een 70 tal km liep over woonwijken,
kronkelende smalle straten, veel slalom straten om via
Landgraaf Nederland binnen te rijden.
En na de koffie met vlaai vertrok ieder weer naar huis,
weekend geslaagd!
Tekst: Rita Peters
Foto’s: Rina Gielen en Daniel Vermeiren
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Op de grens tussen West en Oost

30 april

Op 30 april laatstleden werden
op hun beurt opnieuw de oldtimers van stal gehaald bij VVK
West-Vlaanderen.
Onder een
stralende zon kwam iedereen
ruim op tijd in hotel Leonardo te
Brugge aan waar een uitgebreid
ontbijtbuffet stond te wachten. Rond 10 uur werd gestart met het 1ste deel van de rit om via het zuidelijk deel
van het Brugse Omeland te rijden naar het Oost-Vlaamse Meetjesland. Door verschillende malen de provinciegrens te kruisen werd de naam van de rally zijn eer
aangedaan. Een aangename en mooie locatie voor een
aperostop werd gevonden in het bosrijke gebied rond het
oude militaire vliegveld van Ursel nabij Knesselare. Bij de
aperostop kon genoten worden van lekkere hapjes, een
zelfgemaakt knoflooksoepje en tal van drankjes. Via Oedelem, Maldegem ging het verder naar restaurant “Oud
stadhuis van Raverschoot” te Adegem waar een lekkere lunch voor ons gemaakt werd. Na een vlotte bediening ging het verder richting Balgerhoeke met zijn unieke
spoorwegbrug. Slingerend ging het langsheen tal van
kleine wegen van Maldegem naar Donk waar langsheen
de N9 één van de resterende unieke provinciegrenspalen
kon bekeken worden. Via een paar verharde grindwegen
ging het richting Beernem, Maria-Aalter om te eindigen
bij “Oldtimerfarm” te Aalter, die in dit verlengde weekend
zijn opendeurdagen hield en ons graag verwelkomde. Of
er daar iemand zijn goesting vond en een koop afsloot is
ons niet bekend.

2017

Tekst en foto’s: Geert De Backer
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De Muur

21 mei

Op zondag 21 mei was het tijd
voor nog eens een ritje mee te
doen van Jeanke en Patricia en
Jean en Lieve. We vertrokken ‘s
morgens in onze ogen heel erg
vroeg richting het clublokaal. Na
een paar goede pistolets was het
tijd om te vertrekken voor een rondrit richting De Muur.
Maar niet voordat we eens goed naar het voorblad van
het roadbook keken en zagen dat onze eigenste voorzitter één van zijn leukste gezichten trok als Manneke Pis
van Geraardsbergen.

2017

Het weer zat goed mee die dag, volgens Jeanke helpt
het dus echt om eieren naar de Clarissen te brengen. Het
ritje naar de muur was heel mooi en zonder echt heel ver
verkeerd te rijden kwamen we aan in Geraardsbergen.
Na een kort bezoekje aan het museum van Manneke Pis
was het tijd om een bezoek te brengen aan de beroemde
Muur. Het was wel interessant de Muur eens niet op tv
maar in het echt te zien en ook het uitzicht was indrukwekkend.
Nadat we de Muur bezocht hadden was het tijd voor een
lekkere maaltijd in een restaurant in de buurt dat bekend
staat voor zijn grote brochettes. Na de lekkere aperitief
aangeboden door VVK Mechelen stond ons inderdaad
een gigantisch bord te wachten. Na deze lekkere maaltijd verorberd te hebben was het tijd voor het laatste deel
van het ritje aan te vatten.

Het volledige ritje was echt een pareltje, ik heb zelf al
veel ritjes meegedaan maar deze was echt één van de
mooiste. Al hadden we op een paar plekjes spijt dat we
onze (lage) Mazda meegenomen hadden aangezien het
op sommige kleine baantjes echt spannend was om er
zonder kleerscheuren door te komen. Enkele baantjes
hadden we ook al een bijnaam gegeven, zo was er ‘de
trap’ en ‘de grasmaaier’ waarbij we het gras echt over de
bodem van de auto hoorden gaan.
Als afsluiter kregen we nog elk een echt mattentaartje
van Geraardsbergen mee naar huis. Na nog een terrasje
gedaan te hebben was het tijd om weer naar huis te gaan,
wachtend op een volgend ritje...

Tekst: Valerie Verbakel
Foto’s: Carine De Dobbeleer en Lieve Convents
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Voor u gelezen

André Citroën een naam met een voorgeschiedenis
Toen Andrés vader Barend in Amsterdam werd geboren,
heette hij nog Limoenman. Barends ouders handelden in
fruit en hadden die naam bedacht in 1811, toen het napoleontische bewind alle inwoners van Nederland in kaart
bracht.
Barend was een eenvoudige juweliersknecht die verliefd
raakte op Netje Rooseboom, de dochter van een welgestelde grossier in horloges. Vader Rooseboom vond de
naam Limoenman maar niks. Citroen leek hem al meer
gangbaar. Van bij zijn huwelijk heette Barend bijgevolg
Citroen.
Het echtpaar kreeg twaalf kinderen, zes meisjes en zes
jongens, van wie het merendeel verwante joodse beroepen zou uitoefenen: goudsmid, juwelier, diamantair en
handelaar in parels. Ze zwermden uit over half Europa.

Levie, het achtste kind en de vierde zoon trok naar Warschau, op zoek naar nieuwe klanten. Daar trouwde hij in
1870 met Maria Kleinmann.
Vervolgens vestigde het jonge echtpaar zich in Parijs. Ze
kregen vijf kinderen, twee dochters en drie zonen van wie
de jongste, André, in 1878 werd geboren.
Toen André naar school ging, schreef de secretaris daar
netjes een trema op de ‘e’ van Citroen, een verfransing
die het hele gezin zou overnemen. Vanaf toen was het
dus André Citroën waaruit later, als autobouwer, het merk
Citroën een feit werd......

Bron: Het paard van Ferrari en andere autobiografieën
voor u gelezen door Theo Konings

trouw
Bij VVK zijn er leden die aan rondritten deelnemen,
naar oldtimer beurzen gaan, maar er zijn er ook die
trouwen!
Op 13 mei gaven Lynn en Koen hun ja-woord op het
mooie gemeentehuis van Tremelo.
Het toekomstige paar begaf zich zelf met hun prachtige
Mercedes r129 Sl Cabrio naar het gemeentehuis.
De getuigen werden vervoerd door ondergetekende met
“Bobonne”.

Na de nodige grapjes van de beëdigde ambtenaar,
mochten de bruiden hun ja-woord bezegelen met een
kus.
Vanaf nu gaan ze als Mr. & Mevr Van de Perre door het
leven.

Het bestuur van VVK afdeling Mechelen, wenst Koen en
Lynn veel geluk !

Tekst en foto: Jean Trappeniers
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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 VVK 2017
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2017: het gaat van ritten, kwisnamiddag, avondritten, sommige zelfs
verkleed als u wilt, weekend weg, buitenlandse reis, enz…. Hopelijk vindt u uw
gading en mogen we u regelmatig begroeten. Voor meer informatie kan u de
website consulteren of de postbode in het oog houden.

1 juli
2 juli
7 juli
14 juli
16 juli
20 juli
23 juli
5 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
17 september
1 oktober
28 oktober
17-19 november
26 november
9 december
16-17 december

avondrit en BBQ (Aarschot)
Ardennenrit (Beringen)
The Belgian American Day – meer info volgt!
Avondrit: Kuieren op zijn West Vlaams (West Vlaanderen)
’t Zeetje (Antwerpen)
avondrit Mechelen
Kempenrit (Aarschot)
Classic Days am Schloss (Beringen)
Beverlo (Beringen)
Canadian Memorial Tour (West Vlaanderen)
zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren de Polders (West Vlaanderen)
Herfstrit (Mechelen)
De Vlaamse Ardennen (West Vlaanderen)
Avondrit: Halloween (Mechelen)
beurs Brussel
eindejaarsdiner Mechelen
eindejaar diner Lommel
beurs Kortrijk

Overlijdensberichten

Bij elk afscheid wordt
een herinnering geboren
De Heer Joannes De Vos,

De Heer Maurits Winderickx

Weduwenaar van Jeanne Cornelis,

Echtgenoot van Anny Verheyen

Geboren te Borchtlombeek op 23 juni 1920

Geboren te Oostham op 6 september 1939

en thuis overleden op 30 april 2017

en overleden te Leopoldsburg op 11 mei 2017

Lid van de afdeling Asse.

Lid van de afdeling Beringen
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BABBELAVONDEN

Onze babbelavonden vangen telkens aan om 20 uur en worden gehouden in onze regionale clublokalen. 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.

Aarschot
Clublokaal: Café de Witpen,
Gemeentestraat 63, 3210 Linden
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand om 19u

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
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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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
NIEUW!!
Babbelavond elke DERDE 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
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