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Stichtend lid van

Woord van de voorzitter
Wat hebben we weer een mooie en warme zomer achter de rug. De
meeste van onze geplande activiteiten hebben dan ook van dit mooie weer
kunnen profiteren. De organisaties konden rekenen op een talrijke opkomst
waarvoor dan ook onze dank. Er resten ons dit jaar nog maar enkele mobiele activiteiten en hopelijk hebben zij dan ook het geluk om van mooi en
droog weer te kunnen profiteren.
Als je dit klubboekje in je brievenbus krijgt, is het alweer meer dan 100
dagen geleden dat we met zijn allen naar de stembus werden geroepen. De uitslag was niet wat alle
politieke partijen er van verwacht hadden en dus zijn onze politiekers er tot nu toe niet in geslaagd om
de nodige regeringen samen te stellen. Dit betekent dan ook dat er wat betreft onze hoofdbekommernis
, kosteloos kunnen rijden in een LEZ zone met een O-plaat vanaf 30 jaar , nog helemaal niets is beslist
of uit de bus gekomen. Sommige partijen reageerden positief op de bevraging die BFOV deed aan alle
politieke partijen voor de verkiezingen en waren bereid om over deze problematiek te onderhandelen.
Tot op vandaag staan we dus nergens. Als er geen regeringen zijn kan er ook niet onderhandeld worden.
Ondertussen heeft het stadsbestuur van Gent wel beslist om ook in hun stad een LEZ zone in te stellen
vanaf 2020. Gent is dus de derde stad in België die deze beslissing neemt en ook zij hanteren weer
andere voorwaarden om in de LEZ zone binnen te mogen. Is het dan voor onze bewindvoerders zo
moeilijk om over het ganse land een duidelijke regelgeving wat betreft dit onderwerp af te spreken? Op
andere domeinen verwijzen onze politiekers graag naar regels die in onze buurlanden gelden. Wat dit
betreft sluiten ze wel compleet hun ogen. In Duitsland mag men met een oldtimer van 30 jaar oud in
eender welke LEZ zone binnen. Ook onze noorderburen kunnen sinds kort rekenen op een regeling die
voor heel het land telt. Met een benzine auto vanaf 30 jaar en met een diesel vanaf 40 jaar kan je alle
LEZ zones binnen, wordt daar de regel. Dus hier ook geen sprake meer van verschillende regels per
stad of dorp.
Hier in België gaan we bijna terug naar de Middeleeuwen. De tollenaar besliste toen ook wie er de stad
binnen mocht en wat hij hiervoor moest betalen. En betalen moest je voor elke stad apart. Het enige wat
is geëvolueerd is dat de tollenaar vervangen is door een camera met nummerplaatherkenning. Op 21
september werd er een grote meeting georganiseerd in Sint-Niklaas met het doel om onze politiekers
er nog eens aan te herinneren hoe zij over onze bekommernis dachten voor de verkiezing. Er werd ons
beloofd dat er marge was om te onderhandelen . Nu wordt het stil aan het moment om in actie te komen
en ons zeker niet te vergeten. Het kan toch zo moeilijk niet zijn om ons over gans België de toelating te
geven om met een Oldtimer van 30 jaar in elke stad binnen en buiten te mogen rijden zonder langs de
“tollenaar” te moeten passeren.
Jean Verbakel, Voorzitter VVK vzw
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Afgiftekantoor: Sint-Niklaas  Erkenningsnummer P2A3533  4 x per jaar
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te koop aangeboden

16 juni

TE KOOp

De Eurospar
Het was dit jaar al de zevende
editie van de “Eurospar Classic“
rit. Telkenmale nemen een groot
aantal VVK leden deel aan deze
uiterst verzorgde rondrit. Dit
jaar waren 70 auto’s aangemeld
en het was bang afwachten op mooi weer. De voorbije
weerberichten waren soms alarmerend en soms goed, zo
van …..voor zondag 16 juni aanvankelijk opklaringen, dan
toenemende bewolking met plaatselijke regenbuien…
Waarschijnlijk is Martin L. in laatste instantie nog vlug
naar Scherpenheuvel gereden want wij hadden de ganse
dag goed weer.
Vanaf 11 uur verzameling van alle deelnemers in ‘t Vloot,
Schulensmeer te Lummen.
Hermans Edgard en partner verwelkomden de deelnemers en die werden beloond met een gedetailleerd
Roadbook, Rally plaat, diverse drank en eetbonnetjes.
Ter plaatse mochten we al een drankbonnetje inruilen en
werd er onder mekaar over diverse onderwerpen gesproken. Je weet hoe dat gaat, allemaal belangrijke dingen die
we ’s anderendaags toch al weer vergeten zijn.
De rit was mooi en kende een rustig verloop, hier en daar
werd al eens een paar straten verkeerd gereden maar
ja… zij die een missing begingen hebben een korte omweg gemaakt en meestal waren er op die plaatsen toch
ook enkele bezienswaardigheden die de meeste onder
ons niet hebben gezien.
De eerste stop was bij Eurospar Halen en gebuur Drankencenter Vandepoel. Hier werden frietjes uitgedeeld,
frisdrank, Cava. Genoeg om onze hoger te stillen.
De volgende stop was de Eurospar winkel te Bokrijk. Hier
ontvingen de deelnemers een dessert, ijs, koffie met chocobroodjes.
En of het nog niet genoeg was, bij Car Cave Zonhoven,
zowat een 12 kilometer verderop, stonden er ook drankjes met versnaperingen klaar. Hier genoten we van een
privé opendeur dag en konden we de te koop aangeboden oldtimers en werkplaats bezoeken.
Tijdens de terugrit naar Lummen werd er nog even halt
gehouden bij Schepers Wheel Service te Bolderberg.
Deze firma is gespecialiseerd in het vakkundig restaureren van velgen en natuurlijk ook het leveren en plaatsen
van veilige autobanden. We ontvingen er een bag met
allerlei nuttige bruikbare gadgets en kregen er een rondleiding met gids.
Omstreeks 17 uur was dan het moment om de mooie dag
af te sluiten bij Traiteur Gaston te Lummen.
Een overheerlijke BBQ met alles erop en eraan.
Het was mooi geweest, onze oldtimers hadden zo ongeveer een 90 km extra op de teller en tevens veel lof en
dank aan alle initiatiefnemers en sponsors.
Discreet durven we hopen dat er nog een 8ste editie zal
komen.

2019

MG TF 33584:
Deze wagen is een matching-number-car / registered number cars staat op MG-lijst in U.K

De Eurospar

Gegevens :
- chassisnummer : HDP463460
- the original MG TF : 33584
(voor opzoeken in register :
http://www.tregister.org/search_
prod.php)
- body nummer : TF3460

Sinds 20tal jaar 25.04.1991 in
België, voordien in USA ; sinds
een 5tal jaar 27.07.2010 in onze
familie. opnieuw gelakt, nieuw
stoffen dak, spaken wielen, diverse
techniciteiten
De wagen is volledig gerestaureerd
geweest door de vorige eigenaar,
wagen is technisch goed in orde.
Contact :
0473 77 84 21 Goedele S
0474 33 60 02 Katelijne SOHL

Uw verslaggever ter plaatse: Jos Ramaekers.
Fotos: Martin Larminier
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avondritten Mechelen

20 juni en
18 juli

2019

4e Noordlimburgse oldtimerrit

23 juni

Avondritten Mechelen

2019

De avondritjes in de maanden
juni en juli zijn een traditie aan het
worden.

We zijn er een aantal jaren geleden mee van start gegaan omdat
het in de verlof periode normaal
gezien veel te goed weer is om binnen te zitten voor een
babbelavond. Het wil niet zeggen dat het een traditie aan
het worden is, dat er geen werk en tijd meer ingestoken
wordt om toch iedere keer een mooie rit uit te zetten.
Gelukkig hebben we ons trouwe medewerkers hiervoor
nl. Staf en Vicky Van Craenenbroek. Dit jaar schreven ze
voor de avondrit van juli, de 3de Zuiderkempenroute uit.
Staf en Vicky bedankt voor de inzet.
Met een deelnemersveld van een 30tal auto’s gingen we
van start aan het clublokaal, richting de leuke baantjes
in de Zuiderkempen. Denk aan omgeving Bonheiden,
Keerbergen, Baal, Tremelo, Putte enz. Voor mij zeker een
van de beste edities. Nog een leuke (?) anekdote, bij aankomst op de eindplaats bleek het café verzegeld te zijn!
Gelukkig konden we er net tegenover terecht in een ander café om de avond toch nog met een gezellige babbel
af te sluiten.

4e Noordlimburgse oldtimerrit
Bij een prachtig weertje kwamen
de deelnemers druppelsgewijs
binnen vallen in de Bierketel in
Bocholt.
Na de inschrijving en de overhandiging van de road book en een
geschenkje, en na genoten te hebben van een kop koffie
en een wafel, trokken omstreeks 11.30 hr de eerste oldtimers de baan op. Via kleine binnenwegen en soms ook
een grotere weg, kwamen zij toe aan de Tievishoeve in
Oudsbergen-Opglabbeek om te genieten van een ijsje.
Van hieruit voor de lange rit (105 km) via As richting Zutendaal - Lanaken - Maasmechelen - Opoeteren - Gruitrode - Bree terug naar Bocholt. In Opitter werd er dan
nog vlug een doorsteek gemaakt via klein Zwitserland
wat door vele geapprecieerd werd.
Voor de losse koplampen de korte rit (53 km) werd het
een ritje Opglabbeek centrum - Opoeteren - Gruitrode Bree en terug naar Bocholt.

De rit van de voorgaande maand juni, werd uitgetekend
over de provincies Brabant en Antwerpen, door onze eigen voorzitter Jean Verbakel. Ze werd zo ontworpen dat
er ook losse koplampen konden aan deelnemen. We
hadden dan ook twee uitblinkers zitten tussen het deelnemersveld van allemaal verschillende merken, een Citroen C4 bouwjaar 1929 van onze voorzitter, en dan ook
nog de Studebacker ook van bouwjaar 1928 dacht ik, van
Martin Larminier die afgezakt was van het verre Limburg

In de Bierketen werd men vergast op een lekkers kom
soep met twee belegde broodjes.
Enkel positieve reacties heb ik mogen ontvangen wat
ons allen deugd heeft gedaan en wat ons heeft doen besluiten volgend jaar een 5é maal een rit te organiseren.
In totaal hadden we 46 ingeschreven voertuigen en 86
deelnemende personen waarover wij zeer tevreden zijn.
Wij danken dan ook allen die hebben deelgenomen en
ook de VVK afdeling Lommel.
Tekst en foto’s: Jos en Nieke Smeets

FANTASTISCH gewoon.
Iedereen een SUPER dikke dank u wel voor jullie organisatie en bedankt aan al de deelnemers.

Tekst: Jean VVK Mechelen
Foto’s: Niels Pelgrims
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de Ardennenrit

7 juni

2019

De Ardennenrit

Voor de vijfentwintigste keer reden we de Ardennenrit op 7 juli
2019.
De eerste twee woorden in het
roadbook waren “ met plezier” en
wees overtuigd, we hebben plezier gehad aan deze rit.
Zoals we gewoon zijn van Sonja en Ivo, kregen we een
verzorgd roadbook vergezeld van de nodige bonnetjes
en een rittenbord geschonken door de afdeling Beringen.
27 auto’s hadden zich ingeschreven en na het ontbijt zijn
allen vertrokken richting Ardennen.
Via de autostrade richting Luxemburg, aan afrit 43 Beaufays, Hier begon het plezier van de Ardennenrit.
Zowel kleine wegen, maar evenzeer mooie rechte stukken van meerdere kilometers kwamen aan bod.
We gaan niet alle namen van dorpen die we gepasseerd
zijn vernoemen, maar toch de voornaamste.
Via Esneux, Comblain au pont, Hamoir, Barvaux, Hot-

Andersom Mechelen

ton, Nandrin, Achouffe, hier hadden Sonja en Ivo voor
een toepasselijke verfrissing gezorgd, weliswaar pas s
’avonds door de chauffeurs soldaat te maken.
Met meerdere tussenafstanden van 2 tot 6 Km was het
zalig in die streek rond te rijden en met verschillend plaatsen om te picknicken komen we in de grensstreek van
Luxemburg.
Hier was tevens de gelegenheid om goedkoper te tanken,
hier was ook het keerpunt van deze Ardennenrit.
Via weer een hele reeks van kleine dorpjes kwamen we
terug via Comblain au pont naar Esneux.
Vanaf hier was het ieder voor zich om via de autostrade
huiswaarts te keren.
Na een rit van, wat ons betreft, 366 Km kwamen we moe
maar tevreden terug thuis.
Dank aan Sonja en Ivo!
Tekst en foto’s: Martin Larminier.

14 juli

2019
komst voorzien werd.

Andersom Mechelen
Op 14/07/19 organiseerde de afdeling Mechelen de Andersom
rit. Dat betekende dat we niet zoals gebruikelijk, in ons clublokaal
vertrokken maar daar onze aan-

We vertrokken in de prachtige, recent geopende B & B
“’t Oezent” gelegen in Mater, deelgemeente van Oudenaarde.
Het weer was op die zondagochtend erg wisselvallig. Het
zonnetje moest af en toe wijken voor een fikse regenbui. De B & B uitbaters hoopten, gezien de optimistische
weervoorspellingen het ontbijt buiten te kunnen serveren
maar door de regenbuien moesten we toch naar binnen
uitwijken. We zaten een beetje dichter op elkaar maar dat
kwam de gezelligheid alleen maar ten goede en de kwaliteit was top, superlekker en zeer uitgebreid: ovenverse
broodjes, heerlijke croissants, verse fruitsla, yoghurt enz.
We ontvingen nog een lunchpakket voor onderweg en na
een korte briefing konden we vertrekken.
Gezien de start van onze route in Oudenaarde lag, liep het
eerste deel van onze route uiteraard door de Vlaamse Ardennen. We reden door het typische heuvelachtige landschap en al snel bereikten we de Tissenhovemolen de
enige maalvaardige molen van Oudenaarde en volgens
kenners een van de fraaiste molenplekjes ter wereld.
We reden langs smalle binnenwegen en waren blij dat

er slechts een beperkt aantal tegenliggers opdoken. Alleszins konden we via het parcours genieten van mooie
schilderachtige plekjes en schitterende panorama’s
en doorkruisten we achtereenvolgens Brakel en Zottegem. We overwonnen de Ronde Van Vlaanderen hellingen probleemloos met onze oldies. Nadien verlieten we
de Vlaamse Ardennen en zetten koers richting Ninove,
Erembodegem en Aalst; zo kwamen we opnieuw in het
vlakke Vlaanderen terecht. Ondertussen werd het voor
sommigen tijd om een stop te zoeken, anderen reden de
rit zonder tussenpauze.
De roadbook leidde ons vervolgens via Asse, Merchtem Londerzeel en Meise terug naar ons clublokaal. De
eersten die aankwamen hadden nog ruim tijd voor een
drankje op het terras gezien het zonnetje ondertussen
wel was gaan schijnen.
Toen iedereen gearriveerd was, werd het aperitief geserveerd. Nadien kon er tijdens de maaltijd nog gezellig bijgepraat worden en keerden we tevreden naar huis.
We genoten van een toffe rit langs een mooi stukje Vlaanderen en dit dankzij een prima organisatie en naar onze
ervaring uitstekend roadbook waarvoor een hartelijke
dank aan Patricia en Jean.
Tekst: Rita Bijnens
Foto’s: Niels Pelgrims
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Schloss Dyck

3 augustus

2019

Schloss Dyck

Wat was dat vroeg, in ’t weekend
om zes uur uit bed !
Maar ik kan me troosten met het
feit dat andere deelnemers er nog
veel vroeger “uit” moesten, want
ze kwamen dan ook van voorbij Mechelen, van Aarschot
of dienden een paar anderen op te halen en hadden al een
mooie rit achter de rug voor het arriveren te Sanicole (vliegveld op de baan Leopoldsburg-Hechtel).
Verrast was ik, dat daar om kwart voor zeven al mensen
stonden te wachten om naar Schloss Dijck en vooral de
Classic Days te vertrekken. Gelukkig niet in de regen, zoals
twee jaar geleden en ook niet in een stralende zon in afwachting van een hittedag, wat wel een grote opsteker is.
Na een ritje, niet te ver rond, eerder binnendoor, kwamen
wij zonder veel moeite op de voorbehouden parking van de
VVK, op het terrein te Jüchen - Schloss Dijck toe.
Allemaal mooi opgelijnd, met een karton onder de mogelijks lekkende delen van de wagen en wij konden de wijde
wereld in. Wijde wereld, wel degelijk, een terrein afgeladen
vol met auto’s, oude auto’s, superwagens, oude superwagens en oude racewagens. Het Walhalla voor de “oldtimerlover”.
Voor mij was de verplaatsing al geslaagd wanneer ik enkel
op de immense parking had mogen rondlopen. Al die individuele wagens (Ford OSI, Jeepster, Bitter...) en de merkenclubs, zoals de Japanse wagens, de BMW Z1 club en
de Lotus club, de 911 en de Morgan club, de MG’s, Austin-Healey’s, Jaguar en de Caterham club en nog zovele

andere waar je nu kon kiezen uit alle bestaande kleuren;
welke past eigenlijk het beste bij me ?
Dan maar even doorwandelen, bij het verlaten van de parking, een rockabilly gedeelte, geënt op de jaren ’50, maar
US-wagens van de jaren ’60 stonden er ook bij te blinken.
Eens in het event-dorp aangekomen met verscheidene
merkenstanden en vooral veel memorabilia, metalen borden en badges, olie beschermende matten, hoeden en
petten van alle decennia, polo’s, lederartikels,…
Van daaruit vertrokken de uitverkorenen die op een klein
stukje circuit, even hun uitlaatgeluid en de remmen konden
testen, wat echt zorgde voor een racesfeertje; alsof je op
Zolder Classic rondliep.
Mijn grootste aandacht ging uit naar de tuin achter het kasteel waar de echte concours d’élégance werd gebracht,
waar juryleden druk in de weer waren om de prachtig ge-

restaureerde wagens tot in het detail te keuren. Kippenvel
krijg ik nog altijd wanneer je net naast een Lamborghini
12-cilinder uit 1973 staat die wordt gestart en gelukkig nogal wat uitlaatgeluid produceert.
Wanneer we via de tuin met mobilhomes en caravans uit
de jaren 50, 60 en 70, het overdekte renkwartier bereiken,
waar we de racelegendes zoals de Porsche 917 en Jägermeister BMW’s en zelfs een elektrische Formule wagen van
VW aantreffen, komen we voorbij fantastische racemotoren
en de stand van motorlegende Brough-Superior.
Ik mag zeker de binnenplaats van het kasteel niet vergeten
te vernoemen, waar ook een aantal prachtige “rijdende”
collectiestukken van het Schloss Dijck zelf werden uitgestald.
En dan mis ik nog de veilinghal ! Gewoon vergeten binnen
te springen.
Onder deze fantastische zachte weersomstandigheden
kan ik u enkel aanraden : deelnemen volgende maal, want
u mist te veel !
Tekst: Marnik Jacobs
Foto’s: Martin Larminier
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buitenlandse reis

31⁄05tot 10⁄06

2019

& Route Napoleon

Dag 1

Dag 6

De dag van vertrek werd s ’morgens al meteen een schot in de
roos door de samenkomst en
het geweldig ontbijt dat ons gratis werd aangeboden door onze
vriend Johan van taverne ‘Den

Een rit voor onze dames …. Een rit met bezoek aan het parfumbedrijf “ parfumerie
Galimar” te Grasse.Eens iedereen daar aangekomen en waar men afgebakende
parkeerplaatsen had voorzien was er weliswaar een NEDERLANDS talige rondleiding(jawel in Frankrijk).Na bedwelmd te zijn door al deze parfum reden we verder naar Castellane waar we het Particulier Citroen museum van een bevlogen
verzamelaar die een zeer indrukwekkende verzameling heeft opgebouwd. Alle
modellen zijn vertegenwoordigd met ontzettend lage kilometerstanden en ongerestaureerd. Dit museum neemt je terug in de geschiedenis van Citroën. Zoveel
mooie wagens - met technische details + het ‘levensverhaal’ van de auto en dat
in een heel proper en luchtig museum. Een verrassing dat zoiets in de bergen van
Les Alpes de Haute Provence verborgen ligt..

Tichel’ in Houthalen.
Na dit uitgebreide ontbijt vertrok iedereen richting eerste stopplaats “Macon”. Ondanks een ongeval tussen 2
van onze leden is iedereen goed aangekomen en na een
goed avondmaal was het hoog tijd voor ons bedje op te
zoeken.
Dag 2
Nu vertrokken we richting l’hôtel Soleil de Saint Tropez
te Grimaud naar ons weekverblijf. Iedereen op zijn eigen
tempo via de route napoleon waar we tegen de avond
allen goed aangekomen waren.
Dag 3
Een welgekomen rustdag welke we gebruikten om het
gezellige en mooie Port Grimaud te bezoeken met zijn
typische marktkraampjes, jachthaven en leuke terrasjes.
Dag 4
Een prachtige rit naar Lac De Saint Croix met prachtige
vergezichten, scherpe rotspunten, beangstigende dieptes, schitterende natuur en uiteraard uitdagende kronkelende wegen waar we de wagens mooi doorloodsten om
uiteindelijk aan te komen aan het meer om zo via kleine
dorpjes terug naar het hotel te rijden.
Dag 5
Dit was een volledig vrije dag.

10
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buitenlandse reis

& Route Napoleon

Dag 7

Dag 8

Dag 10

Deze dag laten we de wagens rusten en nemen de boot naar het
mondaine Saint-Tropez: een hippe en beroemde badplaats, met een
heel levendige haven waar luxueuze zeil- en jachtboten aanleggen,
caféterrassen, modewinkels en nachtclubs. De pittoreske haven, afgeboord met huizen met gekleurde gevels, Luxe jachten, jetset en
terrassen vol toeristen, Zien en gezien worden. Glitter en glamour.
Vermogende mannen pronkend met puissant dure auto’s en champagne nippende vrouwen op het dek van de meest luxe miljoenenjachten. Niet echt een wereld waar ik gelukkig van word, en toch was
ik nieuwsgierig.

Een rit via de mooie kustlijn naar het meer De SAINT-Cassien, wederom een mooie rit met prachtige kronkelende
weggetjes om eens aangekomen aan het meer te kunnen
genieten van een terrasje met uitzicht op het meer “genieten was het”, sommigen ruilden hun wagen zelfs tijdelijk in voor een ritje met een pedalo op het meer.

Terugkeer naar huis, sommigen reden het met overnachting en anderen dan weer in een ruk. Tot slot, een mooie
vakantie met een leuk gezelschap en mooie herinneringen.

Uiteraard mocht een bezoekje aan het Musée de la Gendarmerie et
du Cinema. Leuk voor de Louis de Funet fans niet ontbreken.

12

Dag 9

Tekst en foto’s: Luc Verstraelen

Dit was een volledige rustdag zodat we goed uitgerust
terug konden keren naar huis
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’t Zeetje

28 juni

shop

‘T Zeetje

2019

Traditiegetrouw stond op zondag
28 juli onze rit naar t’zeetje gepland!
Dit jaar echter geen rit naar Knokke Heist maar wel oldschool kwam
Wenduine nog eens aan de beurt om daar Retro sur Mer
te bezoeken.
Een mooie opkomst van een 40tal wagens met veel trouwe
en ook nieuwe deelnemers.
Na ontvangst van het roadbook, het nuttigen van een klein
ontbijt kon vertrokken worden langs een prachtig uitgestippelde route van ongeveer 140 km.
Het was genieten van de landelijke wegeltjes langs velden,
pittoreske dorpjes en huisjes en de dijken langs idyllische
waterlopen.
Na de hittegolf van de voorbije dagen was het weer niet
veelbelovend maar we zijn beloond met naar het ‘’droge’’
te rijden.
Het evenement in Wenduine was tof, zeer gezellig met een
goede sfeer, meer dan geslaagd en misschien voor herhaling vatbaar!
Bedankt voor de positieve feedback van de deelnemers!

D R U K K E R I J

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

Deze bestaan zowel in heren als vrouwenmodellen :

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

Het Antwerp team

KALENDER VVK 2019
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2019: 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 september

De Kempenrit (Beringen)

8 september

Leuven Foorrit – editie 2 (Aarschot)

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
verzendingskoste
n aangerekend.

De VVK carbadge

22 september

Seizoen afsluiter Mechelen

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.

6 oktober

Waaslandtour (Antwerpen)

Kostprijs : 25 €

26 oktober

Halloween – derde editie (Mechelen)

31 oktober

Seasons Closing Event Zolder (Herman De Roost)

Te verkrijgen via uw regioverantwoordelijke op de babbelavonden. Bij verzending dienen wij 5 € kosten aan te
rekenen.

15-17 november
16 november

14

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

Beurs Brussel
Infoavond buitenlandse reis 2020 (Mechelen)

7 december

eindejaarsetentje (Lommel)

8 december

eindejaarsetentje (Mechelen)
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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: Taverne “In den Rozenkrans”
Abdij Vlierbeek 14 3010 Kessel-Lo
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand om 19 uur

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

Asse
Clublokaal: Brouwershuis
Marktstraat 59 in 1745 Opwijk
Babbelavond elke 2de vrijdag van de maand

Beringen
Clublokaal: Taverne Modern
Koolmijnlaan 210 - 3582 Beringen
Babbelavond elke 2de vrijdag van de maand

Lommel
Clublokaal: Den Brugwachter
Luikersteenweg 283 3920 Lommel
Babbelavond elke 4de vrijdag van de maand

Mechelen
Clublokaal: Het Hof van Laar
Humbeeksebaan 177 – 1980 Zemst
Babbelavond elke 3de 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 2de vrijdag van de maand

