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De dagen zijn al weer flink aan het korten en de schooltassen
werden terug uit de kast gehaald, dit wil dan ook zeggen dat na
deze prachtige zomer, we stilaan naar herfst en winter gaan. De
“mobiele” activiteiten van VVK zijn zo goed als achter de rug en
jullie zullen zich tevreden moeten stellen met de andere organisaties die de verschillende afdelingen nog voorzien hebben. Dit wil
ook zeggen dat ons jubileum jaar bijna ten einde is.
We zijn dit jubileum jaar begonnen met de algemene vergadering in Autoworld waar we de aanwezige leden en hun partners
na de vergadering een lunch en een bezoek aan de speciale tentoonstelling in Autoworld
aanboden. Begin juli hebben we naar aanleiding van de 40ste verjaardag feest gevierd in
Westerlo. Bij prachtig zomerweer op een unieke locatie hebben alle aanwezigen een fijne
dag kunnen doorbrengen. Ik dank hierbij ook de leden waarvan we felicitaties hebben mogen ontvangen. Als afsluiter van dit jubileumjaar voorzien we op de beurs van Brussel een
speciale stand en voor de leden die langskomen om onze stand te bezoeken, zal er ook iets
extra worden voorzien.
Nu september begonnen is, is het secretariaat ook begonnen met het bundelen van de
deelnemerslijsten. We gaan dus na voor alle leden hoeveel keer zij deelnamen aan een
activiteit van VVK. Dit kan zowel een rit zijn als ook een babbelavond. Op basis van deze
lijsten kunnen wij nagaan welke leden 3 keer hebben deelgenomen aan een VVK activiteit.
Al deze leden ontvangen dan ook een schrijven op het einde van het jaar met de vraag of zij
kandidaat werkend lid willen worden. Enkel de leden die op deze vraag positief antwoorden
hebben stemrecht bij de algemene vergadering van 2019.
Tot op vandaag hebben wij ongeveer 200 potentiële werkende leden. Nu zullen jullie misschien denken hoe het komt dat een club als VVK met ongeveer 1100 leden, dat er slechts
200 regelmatig deelnemen aan een activiteit. Bij navraag bij andere verantwoordelijken van
oldtimerclubs blijkt dit overal de trend te zijn. Ik weet dat er verantwoordelijken van afdelingen zijn die het hier moeilijk mee hebben en zelfs vragen dat we de leden zouden moeten
verplichten aan activiteiten deel te nemen. Dit vind ik persoonlijk een stap te ver. Leden betalen lidgeld en het is niet aan ons om hen daarna de verplichting op te leggen om aan een
VVK activiteit deel te nemen. Het zou organisatorisch quasi onmogelijk zijn alle activiteiten
met een viervoud aan deelnemers dan nu te doen.
Mijn conclusie is dat leden die niet of weinig aan een activiteit van onze club deelnemen
even waardevol zijn voor de club dan leden die regelmatig deelnemen. Zonder hun financiële bijdrage zou het onmogelijk zijn jaarlijks zo een grote waaier aan activiteiten aan te
bieden.
Laat u dus niets wijsmaken, ALLE leden zijn en blijven welkom bij VVK!
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
Afgiftekantoor: Sint-Niklaas  Erkenningsnummer P2A3533  4 x per jaar
Drukkerij VD - NV Walgoedstraat 1 - 9140 Temse - www.drukkerijvd.be
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Te Koop
TE KOOP AANGEBODEN
1969 MGB 1800 cc overdrive 3 en 4, rembekrachtiger. 14 km test gereden na restauratie.
Volledige restauratie met vele nieuwe oude stock onderdelen.
Motor compleet gereviseerd naar loodvrije benzine.
Elk onderdeel is gerestaureerd, verkopert, verchroomd of poeder gelakt.
Elke beugel, schroef hergebruikt of vernieuwd.
Kosten noch moeite werden gespaard om deze wagen zo perfect mogelijk te maken.
Deze is in het bezit van een privé eigenaar, maar wordt verkocht wegens inkrimping van auto park.
Info. 0477/44.18.29 Eddy Mallet

gezocht
Oudere brommer Zundapp 515/50 cc bouwjaar ongeveer 1965
Graag contact opnemen met Van den Berg Tel: 03/482.37.30
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Buitenlands reis naar Kroatië

7 – 14 juni

2018

7 juni 2018:

Eindelijk was het zover!
De
buitenlandse reis naar Kroatië! In
de vroege namiddag zijn we (Jean
en Patricia Trappeniers, Jean en
ikzelf) toegekomen in Opatija,
waar we opgewacht werden door Robi, die alles mooi
voorbereid had. We mochten met onze oldtimers op het
binnenplein van het hotel parkeren.

toch niet gelukt! Het welkomstwoord door Robi en Jean
Trappeniers kon buiten tussen de oldtimers plaatsvinden.
Ieder kreeg een tasje met de nodige hoteldocumenten en
documentatie.
Ilse had het spijtige nieuws dat Staf en Vicky in Oostenrijk
in panne stonden met hun auto.

Een dikke plensbui wou even de pret drukken, maar dat is

We logeerden in een prachtig hotel, waar sommigen onder ons zelf een suite ter beschikking kregen. Na het
diner nog een laatste drankje en dan… bedtijd! Morgen
wachtte immers onze eerste rit!

8 juni 2018: Eerste etappe: van Opatija naar Pag.

we precies door een maanlandschap – heel apart!

Het gaat al van in het begin fout doordat we een verkeerde afslag nemen. Ik geef het roadboek de schuld (dit is
anders dan we gewoon zijn…). Maar dankzij de goede
oude wegenkaart is het toch nog goedgekomen. Wat me
nog meer geruststelde is dat we niet de enige waren die
fout waren….

Na ingecheckt te hebben en de kamer gekeurd werd, is
het hoog tijd om de zee te proberen!

Al snel kwamen we aan de eerste stop en konden we
“hergroeperen”. Wat een fijne rit langs de kustlijn! Heerlijk rijden, tot aan de ferry. Op het eiland gekomen, rijden

Staf is ondertussen ook op weg naar Pag, even is het
spannend of hij de laatste boot zal halen, maar tot onze
opluchting is het toch gelukt. De Jeankes zijn samen met
Robi hun tegemoet gereden, zodat ze Staf en Vicky kunnen “begeleiden” naar het hotel. Tijdens het wachten op
de mannen breekt er een ongelooflijk onweer los: wat een
bliksem zo tussen de bergen.
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9 juni 2018: Tweede etappe van Pag naar Sibenik via
Benkovac.
rit begint met het verlaten van Pag via een brug. We trekken nu het binnenland in waar in Velem op het landgoed
Roca ons een lekkere lunch wacht met allerlei zelfgemaakte gerechtjes. Nadien rijden we verder naar Sibenik. Daar wacht ons een verrassing: ons hotel is een echt
modern resort! Hier slapen we twee maal wat niemand
erg blijkt te vinden.

Zoals gewoonlijk, moeten enkele onder ons de zee proberen. Er was iemand die sneller eruit was dan erin, door
een gepiep in zijn oren…. Hoorapparaten en water past
niet zo goed bij elkaar, nietwaar Richard? Anderen hebben Sibenic bezocht.
Pech blijft ons een beetje achtervolgen: deze maal niet
een oldtimer met een probleem, maar een koppige visgraat die persé in de keel van Ilse wil blijven zitten. Na
een bezoek aan de spoeddienst, komt alles gelukkig in
orde. Op doktersbevel spoelt Ilse alles door met een stevige borrel. Wat een opluchting!

10 juni 2018: Derde etappe, wat Robi “een rondje
rond de kerk noemt, van Sibenik naar Krka en terug
naar Sibenik.
We maken een tocht van ongeveer 70 km om bij het nationale park van Krka te komen. Ieder verkent dit park op
zijn eigen tempo en dit is echt prachtig!

4
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11 juni 2018: Vierde etappe van Sibenik naar Zadar.
Daar het slechts 80 km is tussen Sibenik en Zadar, splitst
de groep in kleine groepjes en “ieder doet zijn eigen
zin”. Wij besluiten om eerst verder naar Seget te rijden,
en volgen de mooie kustweg. We geraken hier echt niet
op uitgekeken. Na ons kort bezoekje in Seget, rijden we
terug naar Sibenik om de rit naar Zadar aan te vatten.
Onderweg stoppen we voor de lunch en een wandeling
in Biograd. Verder naar Zadar, en na een beetje zoeken
vinden we toch het hotel. Naar goede gewoonte eerst het
strand en de zee “checken”. Dit valt heel erg tegen: een
klein overvol strand. Dan maar terug naar het hotel waar

12 juni 2018: Vijfde etappe van Zadar naar Plitvice.
Deze pittige maar prachtige route brengt ons via de Velebit en prachtige dorpjes naar ons volgend hotel. In
de namiddag bezoeken we het natuurpark. De Plitvice
meren en haar omgeving zijn al in 1949 tot Nationaal Park
uitgeroepen en sinds 1979 staan ze onder bescherming
van UNESCO. In dit park zijn de enige vervoermiddelen
een elektrische boot en een bus-trein. Er worden ook
stukken te voet afgelegd over smalle paden en houten
bruggen die maar net boven het water liggen. Jean-Pier-

we een deel van de groep in het zwembad vinden. Wat
een heerlijke namiddag!
Na het avondeten gaan we Zadar bezoeken: mooie straa
tjes, pleintjes, winkels. Aan zee vinden we de “zonnegroet” en een zee-orgel. Dit hadden we nog nooit meegemaakt! Via een ingenieus systeem met luchtgaten in
de trappen en op de vloer hoor je bij elke golfslag een
geluid te vergelijken met een orgel. Als er een boot voorbijkwam werd het geluid anders.
Na de wandeling terug naar het hotel waren we net op tijd
voor een drankje als afsluiter voor weer een geweldige
dag.

re kon het echt niet laten en moest toch even voelen hoe
koud het water was....
Uitgeput kwamen we aan het busstation terecht waar we
gelukkig niet lang moesten wachten. Heel moe maar
zeer tevreden kwamen we terug in het hotel.
Na het avondeten nog een drankje op het terras, waar
een hotelgast vanuit zijn kamer met water naar ons goot!
Wat een ongemanierdheid!
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13 juni zesde etappe van Plitvice naar Opatija
Tijdens deze laatste etappe rijden we door bosrijke omgeving, bergen, kleine dorpjes, haarspeldbochten om
aan de kustweg uit te komen. Deze volgen we tot Opatija,
waar we hetzelfde hotel hebben dan dag 1.
Nog één keer samen avondeten: waar we Robi en zijn
vader verrassen met een luid applaus en een kadootje.
Robi had ook enkele kadootjes voorzien: voor de oudste
oldtimer: Richard met een Mercedes pagode ; de pechvogel van de reis (Staf) en voor de doorzetter (Gaby).
Tijd om afscheid te nemen en op 14 juni 2018 ging ieder
zijn eigen weg op. Sommigen bleven nog een beetje, anderen planden de terugreis in enkele dagen en anderen
gingen nog wat verder weg…
We waren het over één ding eens: het was een prachtig
georganiseerde reis waarvoor we Robi langs deze weg
nogmaals danken!

6
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Ardennenrit

1 juli

Zondag 1 juli, 6.00h: de wekker
maakt een hels kabaal, tijd om
in actie te komen.
Vlug
onder de
douche,
aankleden, ontbijten hoeft
niet (is voorzien bij
vertrek). En nu de garagepoort openen,
het lijkt alsof mijn Alfaatje me aankijkt en
glimlacht, zoiets als vandaag gaat het gebeuren. In gedachten glimlach ik terug naar
mijn trouwe vriend. Olie en waterpeil zijn
reeds gecheckt (alsof dat nodig was). Instappen want we - ikzelf, vrouw Sonja en
Osca (niet een vroegere Maserati maar
ons hondje) - worden in Kortessem verwacht om 7.30 h., het is een ritje van 20
minuten. Sommige leden van andere afdelingen hadden er toch al een stevige rit
opzitten (respect daarvoor). Eerst ledenlijst ondertekenen, routeboek ontvangen
en dan smullen van een lekker ontbijt en
nog een flesje drank voor onderweg. Rond
8.30h. was het vertrek voorzien. Op de parking leek het alweer alsof de Alfa een knipoog naar me
maakte, beduidend, stap maar in, ik ga mijn best doen.

2018

De route bracht ons richting Tongeren en na een 7 tal
kilometers rechtsaf richting Piringen, Widooi, Borgworm,
Waremme en Remicourt. We zitten dan al een stuk
over de taalgrens. Vervolgens ‘direction’
Huy, Andenne, Bonneville (niet de bekende zoutvlakte in Amerika) en Gesves.
In Gesves was er een stop voorzien voor
eventueel een bezoek aan de grotten. Ja,
een plaspauze drong zich op. Voor de mannen geen probleem maar voor de vrouwen
??? Op tijd even stoppen was zeker nodig
gezien de warmte (27 C°). Ondertussen
spraken de meesten onder ons al een aardig woordje Frans. We wisten al wat route
dégradée en autre direction betekende.
Terug op weg, aan de tweede stop Brasserie Le Tank was het nogal druk en besloten

we verder te rijden om na enkele kilometers een rustig
schaduw rijk plekje te vinden om onze picknick koffer tevoorschijn te halen.
Met volle moed begonnen we aan de namiddag rit richting Ciney, Anseremme en
Dinant. Via de meest schilderachtige wegen, vrij van fietsers, verhoogde kruispunten en flitspalen (of toch?) werd het routeboek verder afgewerkt. Rita en Alfons
hadden bezienswaardigheden speciaal
vermeld. Talrijke kastelen, het ene al imposanter dan het andere hebben we gezien.
In het dorpje Crupet (erkend als één van de
mooiste dorpjes van Wallonië) drong zich
een namiddag pauze op. Een bezoek aan
de grot ter ere van Sint-Antonius van Padua
(met levensgrote beelden) was de moeite waard. Vooral als je weet dat de inwoners van Crupet deze grot bouwden tussen
1900 en 1903. Iedere zondag kwamen de
mensen ernaar toe om te helpen bouwen.
Dan weer verder gereden richting Namen,
Bierwart, Oreye en via St. Truiden richting
huiswaarts.
Met stip, de mooiste Ardennenrit die ikzelf gereden heb
(en dat zijn er al heel wat). Een perfecte routeboek (waar
veel tijd is ingestoken). Prachtige vergezichten, berg op,
berg af, talrijke haarspeldbochten… het aanzuiggeluid
van de Webercarburatoren die naar verse
lucht happen en het roffelend geluid van de
uitlaat bij het berg af rijden maakte het voor
mij een zeer geslaagde dag.
Onderweg naar huis kraakt uit de oude
Blauwpunkt radio het liedje ‘ we will meet
again’ van Vera Lynn. Volgens mij bestaat
er een autohemel…ik ben er geweest…
Rita en Alfons, duizendmaal bedankt voor
deze superrit,
Sonja, Ivo en een dikke poot van Osca

INFO 2 - SEPTEMBER 2018 | 7

Clubblad v4.indd 7

3/10/18 08:38

VVK 40 jaar

8 juli

2018

VVK vierde dit jaar een bijzondere
verjaardag. Onze oldtimer vereniging werd immers 40 jaar.

Het bestuur organiseerde daarom op zondag 8 juli een dag feest
voor de clubleden. Gezien het
mooie programma voor deze unieke dag volgden de inschrijvingen snel. Finaal konden we afronden met 80-tal
voertuigen en 167 deelnemers.
Dus best wel spannend voor het bestuur om alles in goede banen te leiden.

De dag begon alvast
veelbelovend met een
heerlijk zomerzonnetje.
Alle deelnemers en zeker de cabriorijders waren meteen enthousiast
om te gaan rondtoeren.
Er werden 3 vertrekplaatsen voorzien nl.
Leopoldsburg, Linden
en Zemst.
De dag
startte op elke vertrekplaats met een heerlijk
ontbijt.

Het roadbook zou ons
naar de feestzaal leiden
waar we gezamenlijk
feest gingen vieren.
Wijzelf vertrokken vanuit Zemst en toerden via onze
mooie Vlaamse natuur naar de bestemming.
We passeerden de rand van Mechelen, we lieten Planckendael links liggen en staken de Dijle over.

Nauwgezet volgden we ons roadbook; we telden de straten links dan weer rechts, de ronde punten en de verkeerslichten. Ondertussen genoten we van de landelijke
wegen en het wisselende landschap zonder de instructies uit het oog te verliezen. We zochten naar de vermelde
referentiepunten; benzinestations, kapelletjes en cafés
teneinde zeker te zijn dat we nog op de juiste weg zaten.
We toerden door verscheidene gemeenten om o.m. via
Bonheiden, Putte, Heist op den Berg, Hulshout en Oevel
tenslotte na een parcours van ongeveer twee uren, het
Torenhof in Westerlo te bereiken.

Er stond een grote
mooie en gezien het
warme weer gelukkig
open tent opgesteld,
waar het feestmaal zou
doorgaan. De oldtimers
stonden te blinken op
de feestweide. Een bekoorlijk zicht.
De meeste leden van de
andere afdelingen waren reeds aangekomen
en er heerste al een
heuse feeststemming.
Onmiddellijk
werden
we ontvangen met een
verfrissend aperitief en
heerlijke hapjes. Al snel
heerste er een gezellige
sfeer; een blij weerzien
van
oldtimervrienden
en kennissen. Er werd van de gelegenheid gretig gebruik
gemaakt om nieuwtjes uit te wisselen of bij te praten.
Na een tijdje volgde de speech van de voorzitter die in het
kort de historiek schetste van de club. Hij bedankte de
initiatiefnemers van bij de oprichting alsook de bestuurs-
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leden door de jaren heen die hun steentje bijdroegen tot
het succes van de club. Een dankwoord ging eveneens
naar leden voor hun inzet, steun en deelname aan de activiteiten.

Bovendien willen we herhalen dat we de inzet van het bestuur, jaar in jaar uit, ten zeerste waarderen. Het succes
van de club is hoofdzakelijk dankzij hen. Dat verdient een
staande ovatie!
Rita Bijnens

Nadien konden we genieten van een heerlijk buffet bestaande uit koude voorgerechtjes gevolgd door warme
hoofdgerechten. Ook koude en warme
dranken à volonté waren voorzien.
Na het eten hadden we nood aan enige verkoeling en zochten we opnieuw de
feestweide op.
Als dessert kwam een vintage ijskar aangereden. Lekkere ijs zorgde inderdaad
voor de nodige verfrissing en viel bij alle
deelnemers erg in de smaak. Honderden
bollen ijs werden smakelijk opgelikt.

Het feest werd ondertussen opgeluisterd
door een Dixie bandje dat voor de muzikale omlijsting zorgde en zeker bijdroeg tot
de toffe ambiance van het jubileumfeest.
Tijdens de namiddag konden wij ook nog
deelnemen aan een toer met een tuk tuk;
een leuke verrassing voorzien door het bestuur. Ondertussen werd er druk gebabbeld en gelachen; kortom er heerste een
prettige en ontspannen feeststemming.
Iedereen heeft intens genoten van deze
topdag.

Tenslotte willen wij het bestuur hartelijk
danken voor de fantastische organisatie
van dit feest. Een geslaagde jubileumviering daar was iedereen unaniem over.
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’t Zeetje

15 juli

Ook dit jaar ging de rit naar t
zeetje weer naar Knokke Heist.

trekt elk jaar veel bezoekers – is onze passage daar zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Om 9 uur weer verzamelen geblazen aan de Tennis Borgerweert in
Zwijndrecht waar van een lekker
ontbijtje kon genoten worden. Na
ontvangst van de roadbook, de rallyplaat en de bloemetjes kon vertrokken worden langs een prachtig uitgestippelde route. Afwisselend kleine en grotere wegen – voor
elk wat wils.

Daar die man niet voor rede vatbaar was hebben we
noodgedwongen de politie moeten oproepen. Die was er
enorm snel en hebben het zeer goed opgelost. Die man
kreeg een boete voor de verstoring van een toegelaten
evenement en is dan afgedropen.

2018

De route is tot drie maal toe moeten aangepast worden
door wegenwerken.
Toen we als eersten met twee wagens de zeedijk wilden
oprijden werd ons de weg versperd door een “wereldverbeteraar” die vond dat auto’s niet op de wandeldijk
mochten en dat we maar op de rijweg moesten rijden.
Die man maakte tamelijk veel kabaal en wuifde onze
schriftelijke toelating van het gemeentebestuur weg. Daar
er al veel wandelaars aanwezig waren – dit evenement

Een na een kwamen de oldtimerkes aan en konden zonder enig probleem de zeedijk op waarna iedereen naar
de strandbar trok voor een verfrissend drankje. Aan de
strandbar, die na de overname door de nieuwe uitbater
volledig vernieuwd werd, kon je ook lekkere snacks en
lekkere , al dan niet alcoholische, cocktails krijgen.
Een dj zorgde er voor de muzikale ambiance terwijl er tussendoor nog van een vioolconcert kon genoten worden.
Iedereen heeft van het schitterende weer genoten en hopelijk heeft niemand op de terugreis te lang in file moeten
staan.
Het Antwerps team

10
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Schloss Dyck

4 augustus

2018

Schloss Dyck

Dit jaar zijn we voor de eerste keer
naar de Classic Days Schloss
Dyck geweest . Het was ook de
eerste maal dat we vrij waren
want de eerste zaterdag van augustus hadden we steeds een familie activiteit maar deze
keer dus niet , dus inschrijven was de boodschap.
Zaterdagochtend zeer vroeg uit de veren (half 5 dat is
midden in de nacht voor gepensioneerden) om tegen 7
u op de parking van aéroclub Sanicol in Leopoldsburg te
geraken, wat voor ons toch al ongeveer een 100 km was.
De weergoden waren ons zeer goed gezind, een beetje te
goed zelfs want het werd warm, zeer warm, maar alles is
beter dan regen als je met de oldtimer op stap gaat.
Maar s’ ochtends was het nog lekker fris en het dakje van
onze Porsche cabrio kon al open.
Eenmaal aangekomen hadden we nog rustig de tijd om
een babbeltje te slaan met de andere deelnemers en het
(overigens perfecte) roadbook met de nodige instructies
te ontvangen van de organisatoren.
Daarna op weg (achter 2 vlot rijdende mini’s) langs de
nog rustige en prachtige wegen van Limburg om dan via
Nederland in Duitsland te komen.
Eerst nog even een tussenstop voor een koffie en dan het
laatste stuk tot aan Schloss Dyck.
Daar aangekomen eerst nog het gebruikelijke stukje aanschuiven ondergaan wat normaal is bij een evenement
dat zoveel bezoekers aantrekt.
Nadat we onze auto geparkeerd hadden op de gereserveerde parking konden we aan onze rondgang beginnen .
Eerst een bezoekje aan de oldtimerparkings waar auto’s
die je anders op een meeting zelden ziet nu bij bosjes samen staan, o.a. om maar een paar voorbeelden te geven
BMW Z1, Wiesmann, Lotus, Bentley enz. ..

Daarna tussen de vele kraampjes kuieren en reeds genieten van een fris drankje in de schaduw.
Het geluid van de racende oldtimer sportwagens trok
toen onze aandacht en van onder een bomenrij hadden
we een prachtig zicht op het circuit om de bolides met
bijhorend motorgeluid te zien voorbij razen.
Op de middag hebben we dan het voorbeeld gevolgd van
Alfons Jans en zijn vrouw en een plaatsje gezocht in de
schaduw om van onze picknick te genieten en even te
rusten.
In de namiddag zijn we dan, via de stand van de racing
legends waar al die prachtige oude racewagens samen
stonden, naar het kasteel gegaan voor de Jewels in the
Park. En het waren inderdaad juweeltjes die er stonden,
je weet niet waar eerst kijken.
Er stonden ook enkele wagens die dit jaar de Mille Miglia hebben meegereden: onder andere de zeer speciale
Porsche 356 A 1500 GS Carrera ( 1956) van Walter Rohrl
– Christian Geistdorfer, de Lancia Aprilia 1500 (1949) van
Jan De Boer – André Walter en de zeldzame Veritas RS
(1947) van Peter Pfoertner – Uli Prestle.
Daarna werd het stilaan tijd om rustig af te zakken richting parking, onderweg nog genietend van alle die prachtige wagens die overal stonden.
Het tweede deel van het roadbook voor de terugweg hebben we spijtig genoeg niet meer gebruikt omdat het toen
zo heet was geworden (ongeveer 33 – 34 °) dat we zo snel
mogelijk op de autosnelweg wilden om toch een beetje
verkoeling te hebben. Het stuk in Duitsland konden we
nog even goed gas geven en daarmee was ook meteen al
het stof van de auto , want dat was wel even nodig.
Na nog een mooie rit met de cabrio, thuis aangekomen,
zo snel mogelijk een verfrissende douche, wat eten en
daarna met een lekker drankje nagenieten van de vele
mooie foto’ s en al een beetje dromen van de editie volgend jaar.
Rudi Keppens & Linda De Pauw
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Zomerrit

26 augustus

2018

26 augustus, vaste datum voor
de Lommelse zomerrit.
Rond 9 uur samenkomst in ons
nieuwe clublokaal De Brugwachter in Lommel.

Rond 10 uur starten we voor een
ritje van 65 km van Lommel naar
Gemert in Nederland, waar we rond 13 uur verwacht werden in het brommermuseum.
We hadden hiervoor gekozen omdat er in de V.V.K. nogal
wat brommerliefhebbers zijn. De uitbater is een ex motorcrosser en een echte brommerfanaat, hij kan er uren
over vertellen.
Het museum viel goed in de smaak omdat er nogal wat
mannen bij waren’ met naft in hun aders’.
Na een gezellige babbel met vla en koffie konden we de
terugreis aanvatten, want we werden rond 17 uur verwacht in een bruin café in Borkel en Schaft, waar we nog
konden genieten van een lekker etentje.
Weer een zeer geslaagde dag, de afwezigen hadden ongelijk.
Theo Rutten.
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Uniek beeld in Genk

5 september

2018

Dit uniek beeld willen wij graag met u delen. Op 5 september 2018 zijn we in Genk 3 van de stichters van VVK
“tegen het lijf” gelopen samen met ons oudste, actieve lid. De sfeer was opperbest, en er werd nog een geruime
tijd gebabbeld.

Van links naar rechts:

Cyriel Verbeeck, Karel Van Heukelom , Luc Willems en René Claes

PS: wie heel goed kijkt ziet op de achtergrond nog 2 VVK leden!
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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 2018
6 oktober
27 oktober
10 november
16-18 november

informatie over de buitenlandse reis 2019
2de Halloweenrit (Mechelen)
Variété by Lynn (Mechelen)
beurs Brussel

8 december

Kerstfeest Lommel

9 december

eindejaarsetentje Mechelen

in memoriam
Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
Toon Hermans

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

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

Nieuw ! Asse
Er gaat een babbelavond door
op 12 oktober 2018!
Gelegenheidsadres:
Brouwershuis, Marktstraat 59 in 1745 Opwijk

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke tweede vrijdag van de maand
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Lommel
Clublokaal – nieuwe locatie: Den Brugwachter
Luikersteenweg 283 3920 Lommel
Babbelavond elke vierde vrijdag van de maand

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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