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Als de postbode u deze Info in de bus heeft gestoken is het jaar al
weer half voorbij. Voor de meesten van ons komt echter de mooiste
periode van het jaar, het jaarlijks verlof er aan.
Voor VVK is het jaar tot nu toe goed verlopen. Het probleem dat we
hadden met 2 bestuurders van de afdeling West Vlaanderen en dat
ons verplicht heeft een bijkomende algemene vergadering samen te
roepen, evolueert in gunstige zin en ik hoop dat we deze zaak nog
dit jaar kunnen afsluiten. De meeste activiteiten konden genieten
van een goede belangstelling en ook het weer had het meestal goed
met ons voor.
Half mei viel er ook een belangrijk bericht in onze en jullie mailboxen. De periodieke keuring
voor oldtimers ingeschreven met een “O” plaat in het Vlaams Gewest was plotseling een feit.
We hadden het al lang verwacht en ook allerlei geruchten deden de ronde maar op 20 mei
was de kogel eindelijk door de kerk. Deze nieuwe regeling is volgens mijn bescheiden mening
een goede zaak voor het oldtimer gebeuren. Sinds het invoeren van de nieuwe regeling op het
gebruik van de “O”plaat is het aantal inschrijvingen van autos onder deze regeling spectaculair
gestegen. Het probleem is echter dat dit niet alleen Oldtimers zijn die gebruikt worden voor
wat ze eigenlijk bedoeld zijn, maar dagelijks zien we in het verkeer tot wat die nieuwe regeling
heeft geleid. Voertuigen ingeschreven met een “O”plaat worden steeds meer gebruikt als een
goedkoop alternatief voor een gewone auto. Dit komt in eerste instantie de verkeersveiligheid
niet ten goede en dit is ook slecht voor het imago van het hele oldtimer gebeuren. Of de nieuwe periodieke keuring dit gaat oplossen is niet zeker maar het zal zeker een aantal onveilige
auto’s uit het verkeer halen en de eigenaars van auto’s met een “O”plaat aanzetten om hun
auto goed te onderhouden.
Verrassend was dan ook de regeling die het Waals Gewest had uitgedacht voor de oldtimers
met een “O”plaat. We hadden al eens gehoord dat België een land is met 2 snelheden maar ik
kan er moeilijk inkomen dan in dit geval Noord en Zuid er een verschillende mening op nahouden wat betreft verkeersveiligheid. Is het dan zo moeilijk om op dit punt overeenstemming te
bekomen en elke Belg dezelfde regels op te leggen? Vooral het artikel dat bepaald dat voertuigen die een “Historisch karakter” vertonen en ingeschreven zijn met “O”plaat vrijstelling
kunnen genieten zal nog voor veel discussie en animo zorgen bij de keuringsstations die deze
vrijstelling moeten toekennen. Ik denk dat we terecht mogen zeggen dat de competentie om
dit toe te kennen niet overal aanwezig zal zijn en dit is ook meer dan begrijpelijk. Wie heeft de
nodige kennis over de originaliteit van misschien wel 500 verschillende modellen en merken?
Tot slot nog een vraagje, wat heeft het Brussels Gewest in verband met deze materie nog
voor ons in petto? Laat ons verrassen en je zal op de hoogte gehouden worden als het nieuws
er is maar nog een andere regeling is in dit land zeker mogelijk!
Jean Verbakel
Voorzitter VVKvzw

Vereniging zonder winstoogmerk  Maatschappelijke zetel: Muizenhoekstraat 53 - 2812 Muizen
Verantwoordelijke uitgever: VVK vzw – Muizenhoekstraat 53 2812 Muizen
Tel: 0495 129 084  e-mail: info@vvkvzw.be  www.vlaamsevehikelklub.be
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Het bestuur anno 2018

Onze voorzitter, Jean Verbakel, heeft de afdeling
West en Oost Vlaanderen onder zijn hoede.
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Aarschot:
Links: Louis Docx
Rechts: Patrick Vansweevelt

Antwerpen:
Jean-Pierre Geers

Asse:
Johan Rooselaers

Beringen:
Links: Rita Swinnen
Midden: Alfons Jans en Martin Larminier
Rechts: Rita Peeters

Lommel:
Vooraan links: Cindy Christiaens
Vooraan rechts: Ria Belmans
Achteraan links: Edwin Bach
Achteraan rechts: Theo Rutten

Mechelen:
Links: Jean Trappeniers
Rechts: Valerie Verbakel

Algemeen Bestuur:
Links: Patricia Laureys (penningmeester)
Midden: Jean Verbakel (voorzitter)
Rechts: Lieve Convents (secretariaat)
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Te Koop aangeboden
TE KOOP AANGEBODEN
Mercedes 230 Model W143 bouwjaar 1938
Motor, versnellingsbak en remmen volledig vernieuwd.
Originele eerste binnenbekleding in leder.
Bezichtiging na afspraak. Tel: 011/68 69 08 of GSM 0496 600 110

TE KOOP AANGEBODEN

V.W Jetta Bouwjaar 1989
Km stand 165600 1300 CC Geen roest Prijs O.T.K.
Eerste eigenaar
Bezichtiging na afspraak: Gsm 0477/807513
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Bowling & Grill

17 maart

2018

Bowling & Grill
Jean en ikzelf hadden ons laten
overtuigen door team Lommel om
hier eens aan mee te doen. Zo
gezegd zo gedaan…

We hebben ons zeer goed geamuseerd!
Eerst was de grill aan de beurt. In één woord: GEWELDIG!
Het gezelschap was zeer aangenaam, het eten fijn gepresenteerd, enz. Voor we het wisten moesten we met de
bowling aanvangen.
Er werden drie teams gevormd: een vrouwenploeg, een
mannenploeg en een gemengde ploeg. Onze voorzitter
maakte deel uit van de gemengde ploeg en heeft gewonnen!
We hebben veel plezier gemaakt, en team Lommel heeft
zeker niet overdreven. Bedankt voor de geweldige avond!

Wist je dat:
Theo’s voeten zodanig groot zijn, dat hij ze in de grootste
bowlingschoenen die beschikbaar waren moest “proppen”? Deze waren slechts 3 maten te klein….
Iemand anders de bowlingschoenen zo prettig aan zijn
voeten vond, dat hij ze vergat uit te doen….
Een dikke MERCI aan de organisators en dit is zeker voor
herhaling vatbaar!
Lieve
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Paasuitstap

2 april

De winter had ons kleine landje al
weer een paar weekjes verlaten,
de lente stond te trappelen om
weer wat kleur in de omgeving
en het mooie voorblad van het
roadbook te brengen. Paasmaandag, traditioneel de eerste rit van
de VVK-kalender. Negenennegentig auto’s aan de start,
het wagenpark stond te blinken aan de Lavendelhoeve in
Stokrooie. De paashaas had ons vriendelijk verzocht om
niet vóór 12:00h te vertrekken om de ontmoeting hem niet
te moeten missen. Voor velen was de roep van de cockpit
te sterk en konden zich niet meer bedwingen.

2018

Vertrek in Stokrooie, langs Hasselt, langs leuke rustige
wegen kwamen we na 23 kilometer ook nog de paashaas
tegen! Natuurlijk ons bonnetje en die van de kinderen ingeruild. Kritische noot van de achterbank: ”Oei, de vroegere paashaas had wel rijker gevulde kinderpakketjes…”
In dit geval waren de kinderhandjes minder gauw gevuld,
te veel verwend door de vorige paashaas…
Via Vliermaal, Overrepen, Piringen richting Tongeren. Zoals het voorwoord ons reeds beloofde, reden we door
een stukje waardevolle natuur. Prachtige landschappen,
smalle weggetjes waarop we enkel konden hopen geen
grote tractor met remorque tegen te komen. En die kwamen we gelukkig niet tegen… De streek in en rond Tongeren, de oudste stad van België, bekend om zijn Ro-

meinse verleden, dat her en der nog te zien was in onder
andere oude delen van de stadsomwalling. Verder gereden richting de andere kant van de taalgrens, een stukje
overgestoken denk ik, de straatnamen klonken toch erg
Frans, maar ook deze kant van ons kleine landje heeft zijn
charmes, wacht maar eens tot de Beringse ‘Ardennenrit’.
Tussenstop in café ‘Sportlokaal’, het was een hele sport
om binnen te geraken en een drankje te bemachtigen. De
ijsjeswinkel aan de overkant was helaas gesloten en dus
konden we de rit weer voortzetten. De colonne oldtimers
vervolgde zijn weg door plaatsjes waarvan velen onder
ons, denk ik, nog nooit van gehoord hadden. Boekhout,
Gelinden, Engelmanshoven, Klein Gelmen, Veulen en
Gutshoven zijn maar een handvol dorpjes die we doorkruist hebben. Later via bekendere streken, voor mij dan,
langs Alken en Kuringen weer terug naar de ‘Lavendelhoeve’ waar ons nog een lekker frietje met vidé opwachtte.
Later hoorde ik van Martin en Rita dat de oorspronkelijke rit, die al uitgeprint was en al, door omstandigheden heeft moeten wijken voor deze. Wel, aan niets was te
merken dat dit een ‘last minute’ rit was, hij was erg mooi.
Voordeel is nu wel dat Martin 900 kladbladen heeft om
toekomstige ritten op uit te stippelen. Bedankt voor deze
fijne organisatie en tot volgend jaar!
Uw verslaggever ter plaatse : Edwin Bach.

6

Clubblad v3.indd 6

6/07/18 08:51

Lenterit

22 april

Goedemorgen, de dag begon al
heel mooi met de zon. We verzamelen vandaag in Hechtel in
Bistro Kaffee naast de
Kerk, je kon
niet missen.
Na de inschrijving werden we verwend met een lekkere tas koffie en
een heerlijk stuk vlaai, je zag iedereen smullen.
Rond
10 uur zouden we best vertrekken
voor onze prachtige uitgestippelde rit, zeer mooie wegen en kijk in
Eksel in het centrum zit er al een
Teut op een bank op ons te wachten, terwijl we daar allen passeren.
We passeren verschillende dorpen
maar dan langs rustige wegen, zeer
aangenaam en rustgevend. Na 65
km, ongeveer 2 uur komen we aan
in Riethoven Heierhof Nederland.
De auto’s worden allen mooi geparkeerd op de weide met de snuit naar
voor. Je ziet bij de VVK allemaal
brave chauffeurs.

enkel voor toerisme en allerlei activiteiten en om show’s
te geven. In gevangenschap worden deze dieren 60 jaar
oud, in het wild 40 jaar. Deze dieren worden ook niet geslacht maar sterven van ouderdom

We worden daar goed ontvangen, met lekkere soep en
2 broodjes en koffie of thee. We zitten hier heerlijk te
smullen op het terras, anderen gaan naar binnen want de
temperaturen lopen de hoogte in.

Nu vertrokken we weer met zijn allen om aan deel 2 van
de dag te beginnen. Weer langs zeer mooie rustige wegen, het zonnetje scheen prachtig en kijk rechts zagen
we ineens een gele koe, blijkbaar is de gele verf in promotie geweest of had ze geelzucht? Ons zeer verzorgd
roadboek laat ons aankomen aan een heuse ranch waar
we gezellig nog wat konden nababbelen van de mooie rit
bij een drankje. Degene die gereserveerd hadden om te
eten kregen lekkere frietjes met stoofvlees voorgeschoteld.

2018

Na onze lunch worden we verwacht voor de rondleiding
op de Struisvogelboerderij, we starten om 13u30. We bekijken eerst de struisvogels buiten, daar staat Theo ook
tussen, niet onze Theo van de VVK, maar Theo de struisvogel, maar het is ook zo wat een kapoentje gelijk onze
Theo. We werden gewaarschuwd, dat alles wat blinkt ze
ook graag nemen, dus wees voorzichtig met je horloge
en dames met jullie oorbellen. Nadien gingen we naar de
houten potstal, daar stonden verschillende struisvogels
en waren er stoelen klaargezet voor ons. Naast Theo waren er nog 2 mannelijke struisvogels en 7 vrouwtjes. Dit is

Grote boerderijen slachten de dieren en verkopen het vlees, het vlees
is rood vlees. Deze struisvogels
kunnen een snelheid lopen van 70
km per uur. De struisvogel is 2.20 m.
hoog en weegt gemiddeld 130 kg.
Aan zo’n volledig dier heb je max. 5
kg. biefstuk, want de poten zijn nogal taai vlees en is voor saté. De huid,
daar kan je het leder looien, kost
250€, een handtas kost rond de 500
à 600€. Er worden ook riemen van
gemaakt en geldbeugels. Na 1.5 à 2
jaar is de struisvogel slacht rijp. De
eieren zijn enorm groot, ze leggen
1 ei per 5 à 6 dagen. 1 ei heeft de
waarde van 25 à 30 kippen eieren.
Van de eieren wordt er ook advocaat gemaakt en deze mochten we
allemaal proeven na de rondleiding
met een lekker tas koffie.

Het was een zeer geslaagde dag, we hebben weer met
ons allen genoten, dank u aan de organisatie Ria, Cindy,
Theo en Edwin en tot de volgende keer.
Verslaggever van dienst : Rina Gielen.
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De Boterrit

29 april

2018

Jawel, het was weer zover. De
eerste rit van VVK Mechelen. Het
startschot werd gegeven.
Toen we ’s morgens buiten keken, bah…..regen. Toch met veel
moed naar het clublokaal waar

we ons lekker ontbijt gingen nemen.
Na een babbeltje met iedereen, tijd om te vertrekken.
Via landelijke wegen en dorpen rijden we richting Keerbergen. Naar het “botermuseum”.
De omwallingen die we tegenkwamen rondom Moerzeke-Baasrode waren echt de moeite waard om te zien.
We hadden al vertraging opgelopen en dachten weer bij
ons zelf : we zullen de laatste zijn.
Toch niet, we waren daar als eerste.
En toen……..droog, gestopt met regenen. Geweldig.

In de namiddag, joepie het bleef droog, verder richting
Booischot.
Terug langs landelijke wegen. De abdij van de Norbertijnen in Tongerlo.
De vele wegen met paardjes, shetlanders, ongelooflijk
mooi. Genieten was dit !
De vele wegen langs en rondom de aspergecultuur.
En dan was de aankomst in de “Pallieterhoeve”.
Verrast door een glas cava die werd aangeboden voor
het 40-jarig bestaan van VVK.
Onze maaltijd bestond uit stoofvlees of koninginnehapje.
Hierbij nog lekkere frietjes, kroketten en een fris slaatje.
Super lekker !
Hierbij wil ik de “kuikens”, neen de “juniors”, ze
verdienen de naam, bedanken voor deze
geweldige dag! Doe zo voort!
Carine en Eddy

In het “botermuseum” kon iedereen
genieten van lekkere pannekoeken
en een tas koffie.
De rondleiding terug in de tijd
was zalig. Ik denk voor sommigen onder ons pure nostalgie.
Een klas, smid, schoenmaker, keukengerei, boterpotten,….alles wat je maar kan
inbeelden. De jaren 1935 !
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Pallieterclassic

27 mei

2018

Op zondag 27 mei was het dan
eindelijk weer zover.: De PallieterClassic 2018.

De wagens
tot de jaren 70 werden rond 9.30uur verwacht op het
plein aan het stadhuis van Lier. De
wagens na 1970 werden een half
uurtje later verwacht, en dit om
de wagens van voor 70 de kans te
geven om iets vroeger van start te
gaan . Bij aankomst kregen we een
plaats aangewezen op het plein
door de Pallieter Crew, om dan naar
het stadhuis te gaan waar “Nicole”
ons stond op te wachten met alle
nodige doorlatingsbewijzen en het
roadbook. Even later stonden onze
wagens te pronken met de alom
begeerde Rallyplaat. Vanop de talrijke terrasjes konden we zien hoe
de toeschouwers zich vergaapten
aan de verschillende bolides. De
gesprekken van “ mijn vader had er
ook zo een” of van “ in zo een auto
heb ik nog leren rijden” enz., waren
overal te horen!
Geef toe mensen, dat dit toch heerlijke momenten zijn en
dat je dan even niet aan de rit denkt maar geniet van de
glimlach op al de blije gezichten. Deze glimlachen werden enkel nog groter toen er een défile gedaan werd door
sommige deelnemers die getooid waren met de kledij
passend bij het bouwjaar van hun wagen! Na de nodige toelichting gegeven door onze “Jos” over het roadbook gingen we van start onder een paar te verwaarlozen
druppels.

Onze eerste stop was aan de vijvers, waar “de zonen van
Van As” opgenomen is, voor een lekkere picknick die we
hadden meegekregen bij de start mmmm. Deze editie
was er eentje zonder vragen op te
lossen onder weg en volledig op het
rijden gebaseerd. Ik kan natuurlijk
maar enkel voor mij spreken, maar
ik denk dat ik mag zeggen dat het
een reuze rit was. Omdat we zelf
een beetje verdoemd waren met de
nodige pech op sommige wagens,
hebben we een stuk moeten laten
vallen. Wat blijkt nu, dat we de zegening van Pastoor “Robert” hebben gemist. We hebben er wel hilarische filmpjes van gezien, en wie
Robert een beetje kent kan het zich
zoal een beetje voorstellen denk ik.
De tussenstop bij de wijnboer hebben we gelukkig wel meegemaakt!
Lekkere Belgische wijnen geproefd
en ja, gekocht ook.
Bij aankomst stonden de wagens
terug gestald op het plein van vertrek, en terwijl zij genoten van een
verdiende rust, werden wij verwend
met een zalig eetmaal. Eerst werden
er nog wel de nodige prijzen uitgedeeld voor de best verklede deelnemers en dan ook nog een prijs voor de oudste wagen en natuurlijk ook “Best of Show” die eer viel te
beurt aan een Jaguar.
Ik kan enkel zeggen, spijtig voor wie er niet bij was!
Maar niet getreurd, ik denk dat er voor volgend jaar al wel
een volgende editie op de tekentafel klaar ligt. Mis die
dan zeker niet!
Uw verslaggever ter plaatse: Jean Trappeniers
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Exclusieve rit

3 juni

2018

Exclusieve rit “wit goud onder
donkere velden”

alsof dit nog niet genoeg was konden wij nog genieten
van een heerlijke kop koffie.

Wij werden op deze zomerse zondag tussen 09.15 en 10.00 uur
verwacht te Peer aan de skipiste
“Snow Valley”

Na deze gezellige lunch was het tijd om te vertrekken en
de rit verder af te werken. Bij het buiten rijden werden wij
door Ria en Cindy nog verrast met een schoteltje heerlijke
verse asperges.

25 voertuigen en een vijftigtal
personen maakten hier hun
opwachting bij een heerlijke
kop koffie.
Nadat elkeen voorzien was
van een road-book gingen
wij op pad om via een kleine, maar mooi uitgestippelde route, bij ons eerste rendez-vous plaats te arriveren.
Dit was in Grote-Brogel bij de
aspergekwekerij van de familie Bries-Tijskens.
Alhier werden wij door de
vrouw deze huizes en haar
zoon opgewacht om van een
rondleiding te mogen genieten waar zowel het poten, de
groei en de oogst van de asperges op het veld, alsmede
de verwerking van deze heerlijke groente, uit de doeken
werd gedaan.
Het bedrijf was in volle werking daar wij midden in het
aspergeseizoen zitten .
Hierna was het tijd voor de lunch ons alhier aangeboden
door de organisatoren van de rondrit samen met de uitbaters van het bedrijf.
Elkeen kreeg twee belegde broodjes, aspergesoep naar
harte maar ook een quiche gebakje gemaakt met natuurlijk “asperges” om vingers en duimen van af te likken en

En dan via mooie wegen het
noorden van Limburg verkennen. Via Kaulille, Kleine
Brogel, Neerpelt, Hechtel terug naar Peer doch niet zonder eerst nog een terrasje te
hebben gedaan of genoten te
hebben van een heerlijk ijsje.
Maar ja, er werd door sommigen ook al eens verloren gereden, terugdraaien was de
boodschap en “waar waren
we nu ook weer uitgekomen”
dan toch weer op het juiste
pad en verder. Maar dan was
er voor Ivo en Jos de nodige
pech met de Jaguar...een zekering die voor het nodige
euvel zorgde zodat besloten werd per direct terug naar
Snow Valley te rijden. Wij waren echter niet de eersten en
zeker niet de laatsten.
In Snow Valley werd ons dan nog een croque met groentjes aangeboden samen met een drankje en werd er nog
wat na gekeuveld.
Al bij al niets dan positieve commentaren voor de uitstekende organisatie van Ria en Cindy en hopelijk kunnen ze
nog zo enkele ritten in de toekomst organiseren. Proficiat
dames.
Bedankt en tot een volgende keer
Jos en Nieke
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Noordlimburgse Oldtimerrit

10 juni

2018

Startplaats: Bocholt op het kerkplein.
Ter informatie, Bocholt is gelegen aan de kanaalsplitsing van de
Zuid-Willemsvaart en het kanaal
Bocholt-Herentals.

Het is een mooie zonnige dag, als de rit zo goed is als het
weer, dan moet dat prima zijn. En ook nog 43 inschrijvingen, dat is een prestatie.
Bij het inkijken van het roadbook valt het snel op,die omleidingen overal!. Ik denk dat Jos en Nieke nog veel werk
hebben gehad hiermee de laatste dagen voor de rit.
Dus na koffie en gebak werd er goedgezind vertrokken,
de ene al wat vroeger dan de andere. De weg slingerde
door smalle, rustige straten en na bijna 3 km passeerden
we al de Zuid-Willemsvaart, die geruime tijd onze gids
bleef.
Van de chauffeur en co-piloot werd wel wat verwacht,
korte afstanden, en het leek wel of de straatjes altijd
smaller werden. Er werd hier en daar wel eens verloren
gereden, en dan is het moeilijk om de juiste weg weer te
vinden. Of je zag toevallig nog een oldtimer rijden.
Na 13 km reden we de grens met Nederland over en toen
werd het pas druk, smalle straatjes, en er was dan in
Weert ook nog een garageverkoop bezig, wat ook wat
opstopping veroorzaakte. Daar kan je behoorlijk zenuwachtig van worden.
Als beloning voor de moeite kregen we in Weert, op de
Boshoverweg een verrassing aangeboden, wat niet in het
roadbook stond!

Nadien werden de wegen breder en er werd wel eens
stevig doorgereden. Een stop was er ook voorzien aan
het Michielshof voor een eventuele picknick in de schaduw want de zon deed echt haar best.
Even de benen strekken, dat doet deugd, he. En we waren flink verwend met bonnetjes voor onderweg, ook voor
een heerlijk ijsje daar.
We zagen nu een steeds wisselend landschap van boerderijen en akkers, dennenbossen, grote en zeer kleine
waterlopen, beekjes eigenlijk, maar je moest ze wel gezien hebben volgens het roadbook.
We hebben de hele rit over en weer de grensstreek geflaneerd, we hebben heel goed moeten uitkijken, maar we
hebben ook genoten van onze dag Noord Limburg.
Dank je wel aan de inrichters, alle familieleden Smeets
waren betrokken partij, zonder jullie hadden we dit mooi
gebied van Limburg niet gezien.
Op naar de volgende editie.
PS: Ook dank aan de toeristische dienst van Bocholt voor
de bijgevoegde informatiemap.
Groetjes.
RP.
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Eurospar

17 juni

2018

We hadden ons ingeschreven
voor de Spar rit.
`S Morgens aanmelden bij de organisators, en wat kregen we:
Rallyplaat, Roadbook en een
enveloppe vol consumptiebonnetjes.

Voor het vertrek in de KRING werden we bediend door
vriendelijke dames.
12 uur was het vertrek naar Halen, waar we verwend werden met een lekkere friet en cava.
( het Roadbook werd op 2 plaatsen duidelijk aangepast
wegens wegenwerken)
Dan ging het verder naar de nieuwe zaak voor oldtimers
in Aarschot.
Een zeer goede ontvangst door de familie Gilis met hapjes, alle soorten dranken zoals cava, wijn, bier, frisdranken, koffie enz.
Een prachtige toonzaal met Ferrari, Lamborghini , Porsche, en nog zoveel moois.
Daarna reden we verder over tal van holle wegen en toeristische straatjes, echt prachtig.
In Bolderberg, bezochten we het banden en velgen bedrijf Wheel Service. Die kan een verouderd wiel een vernieuwd uitzicht geven. Ze zijn ook gespecialiseerd in herstellen van velgen , rechten , poederlakken, nat lakken,
hoogglans afdraaien enz. Daar was voor iedere oldtimer
die stopte en de zaak bezocht, een pakketje.
En dan naar de andere kant van de straat, naar de Spar
winkel, voor nog een consumptie naar keuze samen met
een goed gevuld pakket van Damhert.
En nu naar Lummen voor onze BBQ en maar smullen van
dit rijkelijk buffet en lekkere vlees.
Eurospar – Classic was een prachtige en zeer goed gevulde dag.
Een pluim voor deze organisatie, we kijken er al naar uit
voor volgend jaar.
Team Afdeling
Beringen
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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 White Star Division
21 juli
		
27 tot 29 juli
3 tot 5 augustus
		
		
15 augustus
24 tot 26 augustus
31 aug tot 2 september
7 tot 9 september
14 tot 16 september
29 tot 30 september
Datum niet gekend
		
19 tot 21 oktober
15 december

rondritje en barbecue met onze leden en gezinsleden
ter vervanging van het nieuwjaarsdiner
Camp 703TD te Gerpinnes
camp Airfield Liberation
opendeur vliegveld Overboelare
Helmut en Mario Provez
Bruisend Balegem (rondritje en static show)
White Star Pajotcamp 2018
Tanks in Town te Mons - begeleiding tanks op 2 september
Camp Historical Military Vehicles (Benny De Maeyer)
Dour Liberty Camp - organisatie Liberty Wheels Historical Association
Weekend du souvenir met kamp en rondrit te Maulde (regio Doonik)
Kamp & rondrit Noir facteur Soignies
organisatie Rebecq Historical Assoc
GMC treffen – Patton Drivers te Ulbeek
Bastogne Historical Walk 2018

		
Agenda kan nog aangevuld worden in de loop van het jaar
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KALENDER VVK 2018
1 juli
8 juli
15 juli
19 juli
4 augustus
12 augustus
26 augustus
2 september
2 september
9 september
15 september
21-23 september
27 oktober
10 november
16-18 november
1 december
9 december

Ardennenrit (Beringen)
VVK 40 jaar!
’t Zeetje (Antwerpen)
Avondrit Mechelen
Schloss Dyck (Beringen)
Beverlo (Beringen)
Zomerrit (Lommel)
Sterren veroveren de polders
de Pass-Partout rit (Beringen)
De Leuven Foor rondrit (Aarschot)
Vrijheid in zicht ‘18’ (Filip Willems)
Letzeburgs-Deutchen Mosel-tour (Mechelen)
2de Halloweenrit (Mechelen)
Variété by Lynn (Mechelen)
beurs Brussel
eindejaarsfeest Lommel
eindejaarsetentje Mechelen

		
* Verandering in locatie van de babbelavond van Lommel:
		
Gelieve er alvast nota van te nemen dat vanaf september, u voor de
		 babbelavond van Lommel verwacht wordt op een nieuwe locatie:
		
Den Brugwachter - Luikersteenweg 283, 3920 Lommel
		 Tel: 011/66 14 84 - E-mail: info@denbrugwachter.be

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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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

Lommel
Vakantiedomein De Lage Kempen
Kiefhoekstraat 19 – 3941 Hechtel-Eksel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand
vanaf september nieuwe locatie!

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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Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
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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