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Stichtend lid van

Woord van de voorzitter
Bĳ het verschĳnen van dit clubblad is het jaar al voor de helft voorbĳ. Het
betekent niet dat er in de tweede helft van het jaar geen fijne mobiele activiteiten meer zullen volgen.
Tot nu toe mogen we als bestuur zeer tevreden zĳn over de organisaties
die achter de rug zĳn. Na enkele jaren heeft de afdeling Asse terug een rit
georganiseerd en we mogen gerust zeggen dat dit wel een schot in de roos
was. Na de bestuurswissel in de afdeling Beringen was het voor Martin
Larminier niet gemakkelĳk om de kwaliteit van de organisaties op het gekende niveau te houden, maar
de Nieuwjaarsreceptie en de Paasuitstap hebben bewezen dat hĳ daar uitstekend in geslaagd is. Ook
de andere afdelingen hebben al verschillende ritten georganiseerd en ook daarover heb ik alleen maar
lof gehoord van de deelnemende leden. Nu is het alleen nog aan de afdeling West Vlaanderen om hun
steentje bĳ te dragen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat zĳ er ook in zullen slagen om een mooie rit
voor VVK te organiseren. Ik wil dan hier ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die zich
ingezet heeft voor de goede afloop van alle gepasseerde activiteiten voor hun inzet te bedanken. Mĳn
deel als voorzitter in de organisatie van deze activiteiten is zeer klein, het zĳn integendeel de regionale
verantwoordelĳken en hun helpers die alle lof verdienen.
Wat hebben we de afgelopen maand geleerd? Dat de politiek er in slaagt voor de verkiezingen soms
verrassend snel te reageren als uit een bevraging blĳkt dat zĳ er niet al te positief uitkomen. Jullie hebben allemaal enkele dagen voor die bewuste 26 mei een mail van BFOV ontvangen met daarin een overzicht van hoe alle deelnemende partĳen aan de verkiezingen in Vlaanderen, na een bevraging door de
BFOV, denken over het thema oldtimers en de LEZ problematiek. Daaruit konden jullie dus duidelĳk opmaken dat sommige partĳen daar niets over willen zeggen, dat anderen er niet weigerachtig tegenover
staan om er over te praten. Dus iedereen kon zĳn stemgedrag hierop richten. Verrassend snel kwam er
reactie van de partĳ die achter de LEZ zone in de stad Antwerpen staat. Uit hun reactie, hopelĳk is het
niet één van hun verkiezingsbeloftes, konden we uitmaken dat ook zĳ bereidt zĳn om in de toekomst
voor Vlaanderen een fatsoenlĳke regeling te voorzien voor het rĳden met oldtimers in LEZ-zones. Wat we
hieruit kunnen besluiten is dat de BFOV met zĳn meer dan 70000 aangesloten leden als drukkingsmiddel
toch wel enige invloed kan uitoefenen. In eerste instantie op de verkiezingsbeloftes van politieke partĳen
en misschien ook op de onsamenhangende wetgeving in verband met deze problematiek. Alle oldtimer
liefhebbers in Brussel en Wallonië weten ondertussen hoe de regeling is in hun gewest. Laat ons hopen
dat er ook voor Vlaanderen een uniforme regeling komt voor alle steden en gemeenten en dan liefst nog
de regeling van het Brussels gewest die kosteloos toegang voorziet van alle oldtimers met O-plaat vanaf
30 jaar. Het is ons beloofd: dus politiekers in Vlaanderen maak jullie verkiezingsbelofte waar!
Dit gezegd zĳnde, beste leden, geniet nog van de volgende activiteiten en van de komende vakantie!
Jean Verbakel, Voorzitter VVK vzw

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 aangeboden
TE KOOp
Ford Camion – Ford Custom en Mercedes:
Ford Camion: is van 1959, heeft
83000 km op de teller en 6 nieuwe
banden en nieuwe bak. Rĳbewĳs C
nodig.

Ford Custom: is van 1949, is een
Amerikaanse Ford. Geen roest, in
originele staat, V8 motor

Mercedes: 300SL van maart 1992,
handgeschakeld, stoffen interieur.
Nieuwe radiator, banden, en softtop. 155000 km op te teller.
Voor inlichtingen
kan u contact opnemen
op gsm 0498 92 81 71

TE KOOP

Suzuki
Suzuki Swift 1992 – km stand 72717 km –
2de eigenaar- 1300 cc –
info edd.cars@telenet.be
Vraagprĳs: 2500 Euro.
Voor inlichtingen kan u
contact opnemen op gsm 0498 92 81 71
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Bowling & Grill

30 maart

2019

Bowling & Grill

Zaterdag 30 maart, deze datum stond bĳ velen al een hele
tĳd met een groot kruis in hun
agenda, want de jaarlĳkse “Grill
& Bowling” is nu eenmaal de
leukste avond van het jaar in de
VVK-kalender. Een hele avond lekker eten en drinken,
als de buikjes strak staan nog een wedstrĳdje bowlen,
wat kun je nog meer wensen.
Dit jaar, alweer het vierde jaar op rĳ, kunnen we weer op
een groot aantal leden (en hun partners) rekenen die de
weg naar Meeuwen, oei, bĳna vergeten, sinds dit jaar
Oudsbergen, wisten te vinden. De tafel stond bĳ aankomst alweer strak gedekt en met een beetje passen
en meten konden we met zĳn 34’en aanschuiven. Het
buffet was verhuisd ten opzichte van vorig jaar, maar
iedereen heeft het toch gevonden.
Voor het eerst hadden we 4 VVK bowlingteams die het
tegen elkaar opnamen. De winnaar van vorig jaar, onze
voorzitter, had dit jaar forfait gegeven, dus onze winstkansen stegen weer. Voor sommige deelnemers was
volgens Rita de bowlingbaan net enkele meters te lang,
tja de goot is onverbiddelĳk. Ook hebben sommige banen wel een paar putjes erbĳ gekregen… En gelukkig
kon iedereen de achterwaartse bal van Theo ontwĳken,
geen gewonden deze keer. Kon de virtuele wisselbeker
dit jaar in Limburg blĳven? Met het aantal pintjes stegen
tegelĳkertĳd de punten, het was een spannende strĳd.
Mieke van Louis heeft, terwĳl ze zich volgens mĳ nog
flink ingehouden heeft, ons ferm afgedroogd. Proficiat
Mieke! De virtuele wisselbeker staat in 2019 dus in de
Aarschotse regio.
Aan de reacties van de deelnemers te horen, wordt er
volgend jaar vast wel weer een “Grill & Bowling” avond
georganiseerd. Dus, volgend jaar weer met zĳn allen
present op de 5de editie van de plezantste avond op
de VVK-kalender? Team Lommel ontvangt je weer met
open armen.
Uw verslaggever ter plaatse: Edwin Bach.
Fotos: Rina Gielen en Niels Pelgrims
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Dwars door het Hageland

31 maart

2019

Dwars door het Hageland
Na een grondige voorbereiding
van de toer en het maken van het
roadbook, gingen Louis en ik op
zaterdag 30 maart de rit toch nog
maar eens verkennen. Je weet
maar nooit klonk het.

En ja hoor, ook in Vlaanderen wordt er nog aan de wegen
gewerkt, dus aanpassingen aan het roadbook bleven niet
lang uit. Met het schrappen van enkele situaties en het
invoegen van 2 nieuwe situaties konden we een eerste
maal een aanpassing doen zonder dat dit te veel impact
op de rit zou hebben. Een tweede aanpassing liet niet
lang op zich wachten en zou tot gevolg hebben dat we
de route met 15 km moesten verlengen, wat geen optie
was voor ons.
Toch maar eens kĳken of we er niet door konden. En ja
hoor, voor een zogezegde wegversperring van 30 meter,
15 km moeten omrĳden vonden we te gek. We werden
op dat moment uitgezonderd plaatselĳk verkeer zodat we
wel door konden / mochten rĳden.

We hebben de aanpassingen meegegeven zodat de navigator deze kon bĳvoegen aan het roadbook.
Zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur, het uur van de waarheid. De 35 deelnemende wagens werden dan verwacht.
Tot onze grote verbazing was bĳna iedereen al ter plekke
om 09.30 uur, dus even op de parking wachten om nadien om 10.00 uur het ontbĳt te nuttigen.
De start werd gegeven om 11.00 uur voor een rit van 95
km, met na ongeveer 58 km een bezoekje aan een wĳnbottelarĳ, waar er 3 proevertjes per persoon en een geschenk per wagen voorzien werd.
Ware het niet dat naast de wĳnbouwer een bierbrouwer
woont, waar de snelle rĳders verkeerdelĳk indraaiden om
ipv wĳn bier te proeven. Er was dan toch iemand die in
het roadbook ging kĳken wat het juiste adres was waar ze
moesten zĳn, en ja er is een verschil tussen huisnummer
23 en nummer 23A.
De wagens werden verplaats naar 23 A, de bonnetjes
werden gescheurd, het proeven kon beginnen.
Dat we verkeerd gereden zĳn en eerst bier zĳn gaan proeven kan geen kwaad werd door een deelneemster mĳ ingefluisterd, er is een spreekwoord dat zegt “ wĳn na bier
brengt plezier” het omgekeerde zou veel erger geweest
zĳn?? “ Bier na wĳn brengt venĳn”
We werden in 2 groepen ingedeeld, waar een eerste
groep de uitleg kreeg over hoe het ambachtelĳk maken
van de wĳn in zĳn werk gaat, tot het snoeien van de druivelaars. De andere groep kon al beginnen met proeven.
Plots hoor ik daar enkele mensen roepen, “dat zĳn wel
grote proeverkes die we hier krĳgen”, en ja hoor ze kregen
ipv 3 proeverkes per persoon gewoon 3 glazen wĳn per
persoon, die door iedereen wel gesmaakt werd.
Het geschenkbonnetje kon verzilverd worden voor een
fles wĳn van wĳngaard Ten Gaerde, we hadden keuze uit
3 soorten.
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De laatste etappe kon beginnen, met als finish de start
van vanmorgen, waar de koffie en taart klaar stonden.
Het was al bij al een geslaagde dag voor de deelnemers,
die echt genoten hebben bij dit vroege zonnige lenteweer.
Op naar editie 2 van dwars door het Hageland

Tekst en foto’s: Patrick Vansweevelt
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Seizoensopener Mechelen

7 april

2019

Seizoensopener Mechelen
Met spanning keken we uit naar
een van de eerste ritten van het
seizoen.

De vorige dag nog eens een toer
van de auto gedaan om zeker te zĳn dat alles startklaar
stond en toen was het tĳd om te vertrekken.
De dag begon veelbelovend, de weergoden waren ons
gunstig gezind.
In het clublokaal van afdeling Mechelen was het weer een
gezellige samenkomst waar we al even konden bĳpraten
bĳ het verorberen van het aangeboden ontbĳt.
Ondertussen werd het tĳd om aan de rit te beginnen. Met
het mooie weer werden de cabriodaken opengelegd en
weg waren wĳ.
Met een gedetailleerd roadboek reden we door een
streek die we niet zo vaak verkennen. Langs slingerende,
meestal rustige, wegen ging de rit onder andere langs
Leest, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Tisselt, Westrode, Eversem... Hoe vaak komen we in deze landelĳke gemeenten?
Toen we aan de middagstop aankwamen vulden onze auto’s snel de parking van het “Hofke van Wolvertem”. Een
aangename locatie waar vroeger ook al eens werd halt
gehouden als afsluiter van een rit.

We begonnen met een aperitief, een lekkere cava, waar
we van genoten op het zonnige terras. Dit werd gevolgd
door een heerlĳke maaltĳd die we liever op het terras
hadden genuttigd, maar de uitbater had er de voorkeur
aan gegeven binnen op te dienen. Tegen het dessert, een
heerlĳk roomĳs, was het er zo warm geworden dat ons ĳs
haast sneller smolt dan wĳ het konden opeten !
Toen werd het tĳd om de rit verder te zetten. Nu reden we
richting Humbeek, Grimbergen, Meise, Meuzegem, Brussegem. Hier werd er wel wat getwĳfeld over de te volgen weg. De juiste was uiteindelĳk iets wat geleek op een
veldweg maar gelukkig konden we met wat handigheid
de putten vermĳden en heelhuids wat verder terug het
asfalt op. Ook in Mollem waren we even het juiste spoor
kwĳt maar tenslotte kwamen we toch terug op de route
terecht. Via Asse, Bekkerzeel en Kobbegem bereikten we
het eindpunt, “Amadeus” in Zemst.
In de namiddag begon het even wat te druppelen en wĳ
namen het zekere voor het onzekere en sloten de kap van
de Stag (deze is nu eenmaal niet zo snel te sluiten). Uiteindelĳk bleek het maar van korte duur en kon de rit droog
beëindigd worden op het terras van het café.
Er blĳft mĳ enkel nog de organisatoren, Eddy en Carine,
hartelĳk te bedanken voor de geslaagde rit waar iedereen
van genoten heeft.
Tekst: Nico & Rita Haarselhorst
Foto’s: Niels Pelgrims
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Paasuitstap

22 april

2019

Paasuitstap
Het is Paasmaandag 22 april ‘19,
de opkomende lente, of een vroege zomerdag vol zonneschĳn.

We rĳden goedgezind naar de
Lavendelhoeve te Stokrooie waar de afgezanten van de
Paashaas hun werk al vlĳtig aan het doen waren met de
deelnemers te begroeten en helpen hun bolides goed te
laten plaatsen op de parkingweide, al vlug was de ruimte
goed en ordelĳk gevuld.
We begaven ons naar binnen om de inschrĳving te verzegelen, we zagen aan de inschrĳftafel enkele bekende
figuren, onze Martin en vrouwtje Rita met enkele secretarissen die iedereen de nodige bonnetjes, roadbook en
dergelĳken bezorgden . Na plaatsgenomen te hebben
werden wĳ vlot en vriendelĳk bediend met koffie, broodjes en koffiekoek en het smaakte ook nog.
Door het mooie weer ontstonden er meerdere vriendschappelĳke babbels op de parking tussen de mooie en
variabele automerken, wat een streling voor het oog was.
Na het bevestigen van de rittenplaat moesten we wachten
tot 12.00 uur om te vertrekken, al druppelsgewĳs vertrokken de deelnemers één voor één het te volgen parcours.
De wegjes die we bereden waren van het rustige type,
veel groen, zonder veel verkeer waar we zelfs van de omgeving konden genieten met de prachtige bloesems.

De rit was ingedeeld in een kortere en iets langere rit, het
scheelde toch ongeveer 20 km, dus voor ieder wat wils,
maar voor diegenen die te fel rondkeken en het roadbook
niet aandachtig bestudeerden, die konden wel enkele kilometertjes bĳtellen doordat ze verkeerd reden, maar die
mensen hadden ook meer van de natuur gezien dan de
oplettende navigators.
Het parcours dat we moesten afleggen liep door nogal
soms onbekend gebied zoals; Laar, Neerheylissem, Eliksem, Ezemaal, Bost, Helen Bos, enz. Bedankt, nu zĳn we
daar dan ook geweest.
Onderweg werden we getrakteerd door de Paashaas en
een lief konĳntje die met hun handjes vol eieren stonden
om de aanschuivende auto’s de eieren te overhandigen,
Ze hebben nogal wat kunnen uitdelen als je bedenkt dat
er 78 ingeschreven voertuigen hen moesten passeren, dit
deed de paasfamilie met de glimlach.
Enkele kilometers verder aan station van Ezemaal hadden de organisatoren een stop voorzien, een Pop-Up
Café “De Paashaas” waar we getrakteerd werden met
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enkele gekoelde drankjes, het kwam juist op tĳd, met de
ganse dag die warme, zeg maar hete zon op het dak van
de auto, daar wordt je uitgedroogd van.
Terug aangekomen aan de Lavendelhoeve werd er vanaf
17.00 uur het eten geserveerd, namelĳk frietjes met balletjes in tomatensaus, dit om terug aan te sterken, het was
heel lekker.
Je moet het maar doen! Martin en Rita het was goed georganiseerd, je mag verder doen.
Nogmaals proficiat en bedankt voor de geslaagde rit, reserveer alvast diezelfde weergoden.
Diegenen die er niet bĳ waren hadden ongelĳk, dus tot
Paasmaandag 2020 !

Tekst: Urbain Lambrichts
Foto’s: Rina Gielen
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Heropener Asse

5 mei

2019

Heropener Asse

Nog niet terug in de auto of er was er al eentje verdwenen.

Afspraak om 12 uur in het clublokaal Brouwershuis te Opwĳk, vertrek voorzien rond 13uur

Van Ternat verder langs zeer kleine wegen naar het eindpunt.

De interesse was groot: 20 wagens waren ingeschreven.
Vele mensen hadden eigenlĳk hetzelfde idee zoals Eddy
en mezelf. Velen kwamen wat vroeger om er nog te kunnen genieten van een lekkere snack voor vertrek.
Het was er al een gezellige boel, iedereen ging met iedereen spontaan aan de praat.

In Oplombeek reden we voorbĳ het kasteel van Saffelberg. Dit is heel mooi gerenoveerd.
Vooraan in de straat waar het Kapelleke in de grot stond,
werd ons gevraagd om eens te toeteren.
Hier woont de mama van Joske. Ik denk dat er velen onder ons dat gedaan hebben.
Wie er zin had kon er zelfs een kaarsje gaan laten branden.

Het eindpunt was de taverne D’Akte” in Sint Ulriks Kapelle. We hebben er nog gezellig samen gezeten tussen pot
en pint, nog wat napraten.
Persoonlĳk vind ik en denk dat ik dit in het algemeen mag
vertellen, dat de rit geslaagd was.
De deelnemers waren zeer tevreden.
Hierbĳ wil ik Johan en Joske een dikke proficiat wensen
voor wat ze de heropeningsrit noemden.
Doe zo verder Johan ! We kĳken al uit naar het volgende !
En dan werd het vertreksein gegeven. Na een speech en
enige uitleg van Johan, konden we aan de rit beginnen.

Tekst: Carine Symons
Foto’s: Carine Symons en Johan Rooselaers

Van Opwĳk naar richting Merchtem, Steenhuffel, Imde,
Rossem,……….. dit langs mooie landwegen en prachtige
uitzichten.
In de roadbook stond vermeld dat we een tussenstop
moesten houden en wat bleek toen we daar aankwamen:
dat Johan op een stelling vooraan zĳn eigen woning foto’s
aan het nemen was van de oldtimers.
Joske zorgde voor een zakje met lekkere rĳsttaartjes en
flesjes water! Dit was dus de verrassing!
En dat ze lekker waren kan Eddy onmiddellĳk beamen.
INFO 2 - JUNI 2019 | 9
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De RC rit

19 mei

2019

De RC rit
De enigste VVK-afdeling waar
door twee straffe madammen
een oldtimer rondrit uitgestippeld
wordt, de Lommelse afdeling,
nodigde ons uit voor alweer de
vierde editie van de R(ia) C(indy)

oldtimerrit.
Een rit voor de mannen, een uitstap voor de dames (en
heren), het recept slaat duidelĳk aan, dit jaar namelĳk
maar liefst 64 enthousiaste deelnemers in 31 oldtimers.
We vertrokken deze keer met een uitgebreid ontbĳt (voor
de prĳs van een paar koffies) bĳ ‘De Kaasboerin’ in Mol.
Verse broodjes, sandwiches, veel verschillend beleg, te
veel om op te noemen. Onmogelĳk om hier met honger
buiten te komen. Alle deelnemers waren het er wel over
eens, zo’n begin mag er bĳ elke rondrit zĳn!
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Na het uitdelen van de mooie roadbooks, het oog wil ook
wat, werd er vertrokken richting Nederland. De grens was
maar enkele honderden meters verder. We doken meteen
het bos in voor een leuke rit van een 60 tal kilometers.
Na 34 soms forse verkeersdrempels kwamen we aan bĳ
onze tussenstop. We werden verwacht in “De Tinteltuin”,
by the way, Sonja en Ivo bedankt voor de tip! Als er nog
mensen leuke tips voor een bezoek hebben, laat maar
horen!

optionele en vrĳblĳvende uitnodiging om deel te nemen
aan een afsluitend 3 gangen-menu niet weerstaan. En ze
hadden gelĳk! Heerlĳk gegeten voor een klein prĳsje.
Trots op onze dames van het Lommelse bestuur! Goed
gedaan, iedereen kĳkt nu natuurlĳk volop uit naar een
vĳfde jubileum-editie in 2020.
Uw verslaggever ter plaatse: Edwin Bach.

De Tinteltuin is het stokpaardje van Jeanine die de tuin
een tiental jaar geleden ontworpen én aangelegd heeft.
Jeanine heeft de tuinliefhebbers onder ons zelf rondgeleid in haar tuin en ons toch weer allerlei leuke weetjes bĳgebracht. Ook werden er allerlei bladeren, bloemblaadjes
en andere eetbare delen van planten en bloemen aangeboden om te proeven. Een toffe belevenis!
De weergoden, die ons op voorhand niet de beste hoop
gaven, waren ons oldtimerliefhebbers toch wel gunstig
gezind. Pas nadat de laatste auto aan De Tinteltuin vertrokken was gingen de hemelsluizen open. Vanuit Eersel
was de weg langs velden en door bossen uitgestippeld tot
aan het eindpunt van deze dag, Grand Café De Zwaan in
het kleine plaatsje Borkel in Noord Brabant. In het gezellige café mochten we de legendarische Brabantse gezelligheid zelf ervaren. Meer dan 20 deelnemers konden de
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Pallieterclassic

2 juni

2019

Pallieterclassic

2 juni: eindelĳk was het weer zo
ver…. De Pallieterclassic!
We
werden zeer hartelĳk ontvangen
op het mooie stadhuis van Lier.
In de voormiddag stond een bezoek aan de Zimmertoren op het
programma. Na een koffiestop was er nog een boottochtje op de binnen-Nete . De gids-bestuurder van het
bootje heeft ons gedurende een half uur kennis laten maken met de rĳke geschiedenis van Lier. Daarna was er
ook tĳd om al de mooie wagens grondig te bestuderen
en bewonderen. Er was veel publieke belangstelling voor
weer een prachtig deelnemersveld.
Om 12.30 uur werden de roadboeken uitgedeeld. Een na
één werden de wagens door Georges voorgesteld en
vertrokken we door de boog. Na enkele kilometers was
het tĳd om het lunchpakket dat we gekregen hadden te
nuttigen.
Er volgde een zeer goed uitgestippelde, mooie rit langs
vele, kleine wegen. Nicole en Georges hebben weer eens
alles uit de kast gehaald om er een top-namiddag van te
maken. Na een” appelstop” volgde er nog een stop waar
er gelegenheid was om wĳn te proeven… als dat maar
goed komt…
Een stukje verder hadden we “prĳs”: alcoholcontrole…
en zoals verwacht was iedereen “positief”.

Zonder verder oponthoud kwamen we terug aan op de
markt van Lier en kregen we nog een uitstekend diner
aangeboden. Tĳdens de prĳsuitreiking werden we juist
op tĳd verwittigd door Georges dat er onweer op komst
was. Verschillende eigenaars van cabrios die nog open
op de Lierse grote markt stonden hebben daarna een
sprintje getrokken naar hun auto om hem zo snel als mogelĳk dicht te doen. De meesten zĳn er in geslaagd maar
enkel cabrios hadden toch wel wat water binnen gekregen.
Het was een fijne dag! Dank je wel Georges en Nicole en
uw team voor de prachtige organisatie!
Doe zo voort en tot volgend jaar.
Van uw verslaggever ter plaatse,
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De 11E Pinksterrit

2 juni

2019

De 11e Pinksterrit
Zondagmorgen: even buiten kĳken…. De zon schĳnt! Hoera nu
gaan we naar de Pinksterrit van
Urbain met de cabrio.

Geen snelwegen voor ons, maar
landelĳke wegen: genieten van de zon…
Ruim op tĳd kwamen we op de plaats van afspraak waar
we hartelĳk ontvangen werden door Urbain en zĳn team.
Even een broodje eten, en nadien de oldtimers bewonderen. We kwamen ook wat oude bekenden tegen, en dit
was met sommigen een erg prettig weerzien!
Om 13 uur stond iedereen te trappelen van ongeduld om
eraan te kunnen beginnen. Urbains echtgenote deelde
samen met haar medewerksters de roadboeken uit. Nog
even geduld, en dan op weg.
Via Eigenbilzen, Mopertingen, Rosmeer, Vlĳtingen, Lafelt
en Zussen gingen we de taalgrens over. Hier kwamen
we door Lixhe-Nivelles, Moelingen, Berneaux, St. Martens Voeren, St Pieters Voeren, Neufchateau, Haustrée,
Warsage, Bombay. Om vervolgens via Bassenge terug
de taalgrens over te gaan en via Val-Meer en Waltwilder
terug in Munsterbilzen te komen.

Het eindpunt was een ĳskar. Wat een super idee!
Heel goed gedaan Urbain en team, het was een topdag!
En voor allen die niet weten wat te doen op Pinksterzondag: dit is een aanrader!
Van uw verslaggever ter plaatse,
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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.

7 juli
12 juli
14 juli
18 juli
28 juli
3 augustus
4 augustus
11 augustus
23-25 augustus
1 september
8 september
22 september
6 oktober
26 oktober
31 oktober
15-17 november
16 november
7 december
8 december

de Ardennenrit (Beringen)
avondrit (West Vlaanderen)
De andersom rit (Mechelen)
avondrit (Mechelen)
’t Zeetje (Antwerpen)
Schloss Dyck
De oogstrit (West Vlaanderen)
Beverlo (Beringen)
Zomerrit Lommel
Passe-Partout (Beringen)
Leuven Foorrit – editie 2 (Aarschot)
Seizoen afsluiter Mechelen
Waaslandtour (Antwerpen)
Halloween – derde editie (Mechelen)
Seasons Closing Event Zolder (Herman De Roost)
beurs Brussel
infoavond buitenlandse reis 2020 (Mechelen)
eindejaarsetentje (Lommel)
eindejaarsetentje (Mechelen)

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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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.

INFO 2 - JUNI 2019 | 15

Clubblad nr2.indd 15

13/06/19 08:42

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 tweede vrĳdag van de maand

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