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Stichtend lid van

Wij zijn weer zo ver, na een lange en prachtige zomer is
het einde van het jaar weer in zicht. Dit wil zeggen dat
voor VVK het einde van het feestjaar er is. Ik denk dat
we mogen stellen dat het ook een meer als geslaagd
feestjaar was. Elke afdeling heeft wel enkele organisaties op poten gezet die in het teken stonden van dit
jubileumjaar. Het hoogtepunt, de officiële viering van
onze veertigste verjaardag aan het Torenhof in Westerlo,
zal bij alle aanwezigen nog lang in het geheugen blijven
hangen.
Maar na elk einde komt er automatisch een nieuw begin. Alle bestuursleden
zijn al volop in de weer om voor 2019 voor jullie weer een attractieve kalender
met een veelvoud van diverse activiteiten voor te bereiden. Ik verzeker jullie
dat dit voor de betrokken bestuursleden een belangrijke inspanning vraagt.
Een positieve trend is dan ook dat we er in geslaagd zijn om nog enkele leden
te motiveren om voor VVK een rit op meerdaagse te organiseren. Ook het
schrijven van een verslag of het aanbrengen van een interessant artikel voor
het clubblad wordt door ons zeer op prijs gesteld. Ik wil dan hier ook mijn
dank uitspreken aan alle bestuursleden, alle vrijwilligers en leden die iets voor
VVK gedaan hebben en voor hun inzet voor VVK gedurende het afgelopen
jaar. Ik hoop dan ook dat we voor volgend jaar op uw medewerking kunnen
rekenen. In dit clubblad zal u achteraan de kalender voor 2019 vinden.
Zoals jullie ondertussen ook wel weten zijn er enkele afdelingen bij VVK die
niet erg actief zijn. Maar dan is er wel goed nieuws voor de afdeling Asse.
Sinds kort is er terug elke maand een babbelavond de tweede vrijdag van de
maand. Ook op de activiteiten kalender zal u een organisatie door deze afdeling terugvinden. Hierbij dan ook mijn dank en onze steun voor Johan en Davy
die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Voor de afdeling West-Vlaanderen ben ik nog in onderhandeling met enkele
leden. Ik hoop dat we daar in 2019 terug kunnen opstarten na een jaar met
enkel de babbelavonden.
Ik doe dan hierbij nogmaals een oproep aan alle leden om er eens over na
te denken hoe zij iets kunnen betekenen voor VVK. Alle hulp is altijd welkom
want het is zoals het spreekwoord het zegt, vele handen maken licht werk.
Ik wens jullie voor 2019 allemaal een gelukkig jaar met vooral een goede gezondheid en ik hoop jullie meermaals te ontmoeten op onze activiteiten!
Jean Verbakel,
Voorzitter VVKvzw

Vereniging zonder winstoogmerk  Maatschappelijke zetel: Muizenhoekstraat 53 - 2812 Muizen
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Afgiftekantoor: Sint-Niklaas  Erkenningsnummer P2A3533  4 x per jaar
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White Star Pajot Camp

24 – 26
augustus

2018

OPNIEUW EEN SCHOT IN DE
ROOS VOOR “THE WHITE STAR
DIVISION”

Op 24-25-26 augustus 2018 verzamelden heel wat militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog op de Bosberg te Galmaarden. Het uitgestrekte
kampement met de vele authentieke militaire WOII voertuigen wisten de talrijke bezoekers op zaterdag te boeien. Het aangeboden, gevarieerd programma werd aan
een strak tempo uitgevoerd zodat er voor de bezoekers
steeds iets te beleven viel. Optredens van balletgroep
“Feniks”, een dixieband, een schijngevecht en meerdere
demo’s met een Brits “25 pounder” artilleriestuk trokken
bijzonder veel aandacht!

Op zondag een leuke rondrit door het Pajottenland met
deelname van alle voertuigen. In de namiddag stond er na
aankomst van de colonne op het Marktplein te Galmaarden een ronduit indrukwekkende openluchtvoorstelling
“Galmaarden tijdens de bezetting en de bevrijding” op
het programma in samenwerking met de 4 plaatselijke
toneelverenigingen en een 50-tal reënactors. Ruim 500
toeschouwers genoten van dit uitzonderlijk spektakel!
De namiddag werd afgesloten met een herdenkingsplechtigheid aan het monument der gesneuvelden en de
muziekkapel van de Federale politie zorgde voor de muzikale omlijsting.
Kortom, een zeer geslaagde editie!!!

Team White Star Division
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Passe Partout

2 september

2018

Na vele jaren het organiseren van
de Paasuitstap hebben Theo en
Florentine hun zinnen gezet op
een nieuwe uitdaging.

De passe-partout rit is voor de
eerste maal gestart op 2 september, en is een zeer mooie rit geworden. De dag begon
op het middaguur met een lekkere soep met brood. Dan
werden de oldtimers gestart en we waren vertrokken. Het
ging eerst via kronkelende wegen richting de fruitstreek,
waar de vele appels en peren nog aan de bomen hingen
te wachten op de pluk. Het is een prachtige streek, en
tussen deze appels en peren deelden Theo en Florentine
lekkere suikerbonen uit als smaakmakers voor deze eerste passe-partout rit. Halverwege de rit werd een stop
gehouden aan het kasteel La Motte om op het terras te
genieten van de zon en een drank of hapje. Nadien nog
een stukje rijden en bij het eindpunt stonden de organisators ons op te wachten met sandwich, taart en koffie.
Het was een aangename dag met een geslaagde rit.
Rita Swinnen
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Leuven Foor

9 september

Het is al weer een tijd geleden dat
de afdeling Aarschot een rondrit
organiseerde. Maar zoals op de
nieuwjaarsreceptie gezegd, gingen we daar verandering in brengen. Daar het spreekwoord zegt:
“ belofte maakt schuld “, was op
9 september 2018 het moment aangebroken. De “Leuven
Foorrit “ editie 1 is een feit. De VRT had een programma
“ De Bende van Wim” de VVK Aarschot heeft: “ De Bende
van Louis” Onder het alziende oog van Louis werd er aan
de voorbereiding van de rit begonnen.

2018

parkeren. “ Het is in het Brouwershof te doen “ zei Louis.
Daar was er nog een drankje voorzien en het avondeten.
Mosselen friet of Koninginnehapje. De weergoden waren
ons goed gezind die dag, dus nagenieten op het terras bij
ons avondeten.
Team Aarschot

Tim en Walter stippelden ze uit, Louis ging daarna nog
eens op verkenning en legde de nodige contacten om
tijdens de rit de innerlijke mens ook te laten genieten, dit
tijdens de voorziene stops.
Alles leek in kannen en kruiken, waren het niet dat de
dag van de rondrit er door een paardenvereniging iets
gepland was waarvan de aankondiging ( lees afsluiten
van de wegen ) pas de dag voordien werd gedaan. Louis
en zijn echtgenote Ingrid hadden zich voorgenomen om
de dag voor het gebeuren de rit toch nog maar eens te
rijden,” je weet maar nooit “ zegt Louis altijd en ja, er dienden aanpassingen te gebeuren aan het roadbook. In de
late avond en de vroege nacht werden de aanpassingen
gedaan zodat zondag zonder probleem zou gestart kunnen worden. De dag van het gebeuren 09.45 uur aankomst van de deelnemers in ons clublokaal. 23 wagens
en meer dan het dubbele aan inzittenden. Het clublokaal
werd opeens heel klein, alle tafels waren bezet en iedereen begon aan zijn of haar ontbijt. De guppies die in een
bokaal als versiering op de tafels waren gezet schrokken,
ze waren al dat volk niet gewend; Louis moet ingrijpen; hij
zet op iedere bokaal een bordje met daarop “niet meenemen en ook niet voederen”. Het roadbook effen ingekeken, een kleine briefing aangaande de omleidingen,
de rallyplaat bevestigd op de wagen, de bonnekes voor
de stops onderweg nagekeken en de aanvang van de rit
kon beginnen. Maar eerst werd er nog aan iedereen een
gezond snoepje meegegeven “nen echte goeien appel”.
De start was gegeven en de rit door Vlaams Brabant kon
beginnen. Als snel begaven wij ons buiten de taalgrens
waar de toegelaten snelheid op de gewestwegen nog 90
km per uur is ipv 70km, wat voor sommigen onder ons
voor verwarring zorgde. Genoten van de streek en het
uitzicht was er een sanitaire stop, “De Eerste halte”. We
vertrokken verder richting “ de foor “ zoals ze dat in Leuven zeggen, om even halt te houden aan “De Blauwmolen”, waar we ons bonnetje konden inleveren voor een ijsje. Verder ging het dan richting industrieterrein Aarschot
waar er bij “ Garage Gilis “ een receptie voorzien was, wat
door ieder van ons zeer gesmaakt werd. Vervolgens ging
het richting finish, “de brouwerij van Haacht lag in het visier”, doch we dienden onze bolides aan de overkant te
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Moezel

21-23
september

2018

Carine en Eddy van de afdeling
Mechelen organiseerden dit jaar
opnieuw een driedaagse toer.

middag aanhouden. Dit minder gunstige weer kon onze
pret echter niet bederven. Het beloofde een prachtige
tocht te worden door een mooie omgeving.

De Luxemburg Duitse Moezel regio stond op het programma.

We startten onze oldtimers en we verlieten Martelange
langs de N23. We doorkruisten talrijke Luxemburgse dorpen en genoten van het glooiende landschap. Tegen de
middag bereikten we Pissange waar we in Pissenger Hütt
verwacht werden voor de middagstop. Een rijkelijk gevulde vleeswarenschotel stond op het menu en een lekkere
appeltaart met koffie/ thee rondde de lunch af.

Het vertrek werd voorzien juist over de Belgisch Luxemburgse grens in Martelange. We verzamelden in brasserie
Mouton Noire. Toen iedereen aangekomen was, kregen
we een ontbijt aangeboden. Nadien ontvingen alle deelnemers hun roadbook en konden we vertrekken.

Nadien vatten we de namiddagtocht aan. De organisatoren hadden nog een wedstrijdvraag in het roadbook
opgenomen, nl. de vraag hoeveel tankstations we de
eerste dag tegenkwamen. Dus wij speurden nauwlettend
de weg af en zetten streepjes telkens we een tankstation
voorbijreden; kwestie van de tel niet kwijt te geraken.

Velen profiteerden nog even om hun voorraad alcoholische dranken aan te vullen in de aanpalende supermarkt
gezien de interessante Luxemburgse prijzen.
We hoopten dat het zonnige weer van de vorige periode
nog even zou aanhouden tot na het weekend, maar helaas was dit niet het geval. Bij de start vielen de eerste
regendruppels en dat regenweer zou tot in de vroege na-

De tocht leidde ons voornamelijk langs de Luxemburgse
druivenstreek. We passeerden o.m. Bettembourg, Dudelange, Mondorf les Bains. Even voor Remich volgende we een pittoreske route tussen de wijngaarden met
mooie uitzichtpunten op de Moezel. De meeste deelnemers stopten aan het tweede uitzichtpunt, volgens het
roadbook aangegeven als het mooiste, om het uitzicht
op de Moezel te bewonderen. Dit vormde meteen de gelegenheid om de benen even te strekken en stiekem de
heerlijke sappige en zoete druiven te proeven.
Nadien vervolgden we onze route flirtend met de Duits
Luxemburgse grens. Onderweg zorgden Niels en Jeanke voor een fotoshoot. Via de route de vin bereikten we
Wasserbillig (veel benzinestations!!- maar hoeveel??).
Tenslotte reden we via een brug over de Saar, Duitsland
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binnen. Na enkele kilometers bereikten we het dorp Igel,
waar we twee nachten zouden verblijven in Hotel Igeler
Säule.
We kregen een uurtje om ons te installeren en te verfrissen en nadien werden we verwacht voor een “weinprobe”
verzorgd door een lokale wijnboer. We proefden zowel
droge als zoete witte wijnen en al snel heerste er een gemoedelijke sfeer.
Nadien volgde het avondmaal met nog een leuke verrassing. Want tijdens de maaltijd werd de mooi ingekaderde
foto van elke auto uitgereikt
aan elke deelnemer. Een extraatje dat door het bestuur
in sneltempo werd klaargestoomd, en door iedereen
gewaardeerd werd. Na het
avondmaal zakten sommigen
nog af naar de knusse hotelbar.
Op zaterdag startten we de
dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. De verkenning van
het Saarland stond op het
programma.
De lucht was grijs maar de zon
deed pogingen om door te
breken; voor een aantal voldoende om het dak van hun
oldtimer open te draaien.
We vertrokken richting Trier, reden een tijdje parallel met
de Saar en konden tijdens onze rit genieten van een
prachtige omgeving met hellingen waar bossen en wijngaarden elkaar afwisselden. De eerste herfstkleuren wa-

ren reeds zichtbaar en tooiden het landschap met een
warm kleurenpalet. Tijdens onze rit passeerden we menig
Weingut. Bij het binnenrijden van het charmante stadje
Saarburg kregen we een fantastisch zicht op de burcht
terwijl we op de andere oever van de Saar een prachtige
kerk konden bewonderen.
We vervolgden onze rit langs de Saar en bereikten na
enige tijd onze lunchstop aan de Metlacher Abtei Brau.
Voor de lunch was het nog te vroeg want er stond een
bezoek aan een “Melkhuisje met kostbaar Servies” op
het programma. Vooraf konden we ons ook nog even installeren op het terras van
de brouwerij waar we in een
deugddoend herfstzonnetje genoten van een heerlijk
kopje koffie. Nadien gingen
we op stap naar het” Melkhuisje” wat een bezoek aan
het gekende Villeroy & Boch
museum bleek in te houden.
Als inleiding werd een film
getoond die ons de rijke geschiedenis schetste van het
bedrijf, reeds 270 jaar een
familiebezit, en wereldwijd
bekend is voor de fabricatie
van hoogwaardig tafelporselein, maar ook een uitgebreide collectie badkamerporselein en tegels produceert.
We bezochten daarna het museum waar we de rijke collecties die het bedrijf door de jaren heen vervaardigde,
konden bewonderen en velen onder ons fascineerden.
Na het bezoek keerden we terug naar de brouwerij voor
de lunch om vervolgens onze rit verder te zetten.
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Moezel

Het uitzichtpunt Cloef gelegen in het dorpje Orscholz
vormde het volgende doel
van onze rit. We parkeerden
onze wagen op de voorziene
parking en na een tiental minuten stappen, bereikten we
de beroemde panoramablik
over het Saardal, de Saarschleife genoemd, waar de
Saar vrijwel een volledige cirkel vormt en daarom als een
bijzonder natuurfenomeen
bekend staat.
Nadien vervolgden we onze
weg opnieuw richting Moezel. We genoten van prachtige vergezichten, lieflijke en
kleurrijke dorpen gebouwd tegen de steile hellingen begroeid met wijngaarden. Onderweg konden we meermaals vaststellen dat de druivenoogst volop bezig was.
Via Nittel en Wellen reden we naar Oberbillig gelegen op
de Duitse Moezeloever. Daar namen we het autoveer naar
Wasserbillig op de Luxemburgse oever. Na een korte rit
kwamen we opnieuw in ons hotel aan.
Daar moesten we ons roadbook inleveren in verband met
het antwoord op de wedstrijdvraag.
Na een opfrisbeurt werden we verwacht voor het avondmaal. We werden onthaald op een sprankelend aperitief,
waarbij de hoteluitbater zich lovend uitsprak over de ge-

moedelijke sfeer die onze
club uitstraalde. Zijn echtgenote en het keukenteam
hadden een rijkelijk buffet
samengesteld. Er werd een
uitgebreid assortiment aangeboden; vis, vlees, koude
en warme bereidingen
alsook een variëteit aan zoete desserten kortom voor elk
wat wils zodat er ook uitgebreid gesmuld werd. Het
ganse keukenteam kon dan
ook op een warm applaus
rekenen voor deze heerlijke
verwennerij.
De maaltijd werd muzikaal opgeluisterd zodat na het eten
de avond werd verdergezet met een vrolijke dansparty
waarbij het ganse oeuvre aan dansen, van slow over sirtaki naar wals, aan bod kwam. Van dit samenzijn werd
ook gebruik gemaakt om de initiatiefnemers hartelijk te
bedanken voor de perfecte organisatie.
De laatste dag konden we weer genieten van een heerlijk
ontbijtbuffet. Alvorens de terugweg aan te vatten, werden
we nog verwacht voor een woordje van onze voorzitter
en de uitslag van de wedstrijd. Omdat het bestuur niet
goed kon tellen of het onderling niet eens geraakte over
het juiste aantal benzinestations, hadden zij beslist aan
iedereen een prijs toe te kennen. Elk deelnemend koppel
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ontving een mooi flesje vlierbloesemlikeur en als extra
werden we nog vergast op een fles Winzerglühwein.
Toen werd het tijd voor de terugtocht die ons tegen het
middaguur terug naar Pissenger Hütt bracht. Daar wachtte ons opnieuw een heerlijke en uitgebreide lunch.
Gezien de sombere weersvoorspellingen verkozen velen
tijdig te vertrekken. Inderdaad werden we op weg naar
huis nog geconfronteerd met fikse regen- en windvlagen
maar gelukkig kwamen we veilig thuis en konden we terugblikken om een super geslaagd weekend.
Carine en Eddy willen we hartelijk bedanken voor de prima organisatie, het gezellige en uitstekende logement, de
mooie route en het gevarieerde programma.
Tevens willen we het bestuur van Mechelen dank zeggen voor de extra ondersteuning en hun bijdrage tot het
welslagen van dit weekend. De extra’s die zij verzorgden,
werden door de deelnemers op veel enthousiasme onthaald.
Tekst: Rita Bijnens
Foto’s: Jean Trappeniers
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tweede Halloween

27 oktober

2018

Zoals gevraagd door de toenmalige deelnemers van de eerste Halloweenrit, ging op 27 oktober de
2de Halloween party van start.

Waarom party? Wel het was achteraf een echte party met een
heuse discobar en de nodige lichtshow, om volledig in de
sfeer te komen met muziek tot de jaren ‘90.
Maar goed, voor we zover waren, waren er natuurlijk ook
de nodige lachbuien toen de soms onherkenbare leden
binnenkwamen! Na inschrijving kreeg iedereen hun routeboek en een broodnodige pillamp om deze te kunnen
lezen. Ze kregen een ritje van ongeveer 50km voorgeschoteld door donkere en verlaten straatjes en wegjes.
Wat er op zulke dagen rondloopt op de weg, je kan het je
niet voorstellen! Vraag dit maar eens aan de deelnemers.
Inderdaad …… wat is er beter dan ergens op een donkere en verlaten weg, verkleed en geschminkt, voor een
auto te springen om te spoken!!
We hadden ons op 3 verschillende plaatsen opgesteld,
en geloof mij, we hebben HILLARISCHE toestanden beleefd.
Bij aankomst nog iedereen een kom Halloween soep naar
binnen gewerkt en hop de dansvloer op tot in de vroege
uurtjes.
Beste mensen, met zoveel plezier en leute, zijn we verplicht volgend jaar een 3de editie te doen. Noteer alvast
26 oktober 2019 in uw agenda!

Mag ik iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt:
voor het uitzetten van het routeboek, het printen hiervan,
het klaarzetten van de zaal en natuurlijk iedereen aanwezig voor de leute en plezier en alle leden die ik zou
vergeten zijn.
Toch nog speciale dank aan VVK lid Danny Touriany voor
de muziek- en lichtinstallatie en het verzorgen van een
geweldige avond.
Jean Trappeniers

10

Clubblad v2.indd 10

11/12/18 09:14

Voor u bezocht
Internationaal Historisch Festival
Voor de liefhebbers van het zwaardere werk staat deze
datum al lang in de agenda: 28 en 29 juli 2018, de 39ste
editie van het ver buiten de landsgrenzen bekende Internationaal Historisch Festival in het Nederlands Limburgse dorpje Panningen, een half uurtje over de grens bij
Bocholt-Lozen.

Of het hier onder de stationaire motoren valt weet ik niet,
maar heeft U wel eens een stermotor van een oude Antonov zien en horen draaien? Wel, hier was het mogelijk!
Maar goed dat Panningen nog geen last heeft van een
LEZ, want de rook van de Antonov motor was over het
hele terrein te zien.

Dit festival wordt georganiseerd door een levendige vereniging van liefhebbers van Historische Motoren en Tractoren, vandaar de naam van de vereniging: HMT. Gestart
in 1979 telt deze vereniging vandaag maar liefst 4000 leden, waarvan er 1000 op de één of andere manier actief
zijn betrokken bij dit festival.
Hoofdzakelijk natuurlijk stationaire motoren en tractoren,
maar voor elke oldtimerliefhebber is er hier wel iets moois
te zien. Het pallet stationaire motoren begint ergens bij
de kleintjes van rond de 50cc om ergens te eindigen bij
een enorme machine met een liggende ééncilinder met
een vliegwiel met een doormeter van wel een meter of 4.

Ook heel leuk dat deze bewaard is gebleven, een oude
Opel die vlak na de tweede wereldoorlog is omgebouwd
tot landbouwvoertuig door de plaatselijke smid. In plaats
van de originele benzinemotor werd er hier een ééncilinder Güldner dieselmotor ingebouwd die met een slinger
gestart moest worden. Om het motortje nog een beetje
extra power te bezorgen zijn er twee zware vliegwielen
aangebracht. Achteraan werd een werkbalk gemaakt zodat er werktuigen voortgetrokken konden worden. Zelfs
een aftakas werd niet vergeten.

Alleen al het starten van zo’n enorm gevaarte vergt wel
even werk van meerdere mensen.
INFO 4 - DECEMBER 2018 | 11
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erg liefdevol gerestaureerd, een mooie Mercedes

en een Renault ‘dans son jus’

Ook een erg mooi gerestaureerde Ford pick-up

waren maar enkele van de oldtimer personenwagens die
er te zien waren. Verder tractoren zo ver het oog reikt,
van beter dan nieuw gerestaureerd tot net uit de schuur
getrokken na een halve eeuw stilgestaan te hebben.
Alles op 1 dag zien? Dan moet je al goed doorstappen!
Het terrein is enorm groot en overal is er wel wat te zien.
Oude ambachten, stoommachines, werktuigen, oude kermis, oldtimer vrachtwagens, te veel om op te noemen…
een zeldzaam geworden bestelautootje Renault,

Schrijf volgend jaar 27 en 28 juli maar in de agenda voor
de 40ste editie! Meer dan 2000 tractoren en 400 stationaire motoren worden er verwacht.
Uw verslaggever ter plaatse : Edwin Bach.
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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 2019
Zoals u hieronder kan zien, staat er ook voor 2019 het een en ander op het
programma!
De volledige informatie zal tijdig ter beschikking gesteld worden. Hou daarom
de website, uw e-mail of de post in het oog!

9 januari
11 januari
18 januari
27 januari
2 februari
16-17 februari
1-3 maart
16-17 maart
17 maart
30 maart
30 maart
31 maart
7 april
11 april
22 april
28 april
5 mei
19 mei
31 mei – 10 juni
2 juni
9 juni
16 juni
20 juni
23 juni
30 juni
14 juli
18 juli
28 juli
3 augustus
11 augustus
23-25 augustus
1 september
8 september
22 september
26 oktober
15-17 november
16 november
7 december
15 december

nieuwjaarsreceptie Antwerpen
nieuwjaarsreceptie Asse
receptie Beringen
Algemene vergadering
nieuwjaarsreceptie Aarschot
Flanders Collection Cars Gent
Antwerp Classic Salon
10e oldtimerbeurs Genk
winterwielen (Antwerpen)
bowling & grill (Lommel)
kaas & wijnavond (White star division)
Dwars door het Hageland (Aarschot)
Opener Mechelen
Techno Classica Essen
paasuitstap (Beringen)
Lenterit (Lommel)
Heropeningsrondrit Asse
RC rit (Lommel)
buitenlandse reis naar Frankrijk
4e Pallieterclassic “memorial Robert Vercammen”
Pinkster rit van Urbain Lambrichts
Eurospar (Beringen)
avondrit Mechelen
4e Noordlimburgse oldtimerrit (Lommel)
Schaffen Classic (Jean-Lou De Graef)
Andersom rit (Mechelen)
avondrit Mechelen
’t Zeetje (Antwerpen)
Schloss Dyck
Beverlo (Beringen)
Zomerrit Lommel
Passe-Partout (Beringen)
Leuven Foorrit – editie 2 (Aarschot)
Afsluiter Mechelen
Halloween – derde editie (Mechelen)
beurs Brussel
info-avond buitenlandse reis 2020 (Mechelen)
eindejaarsetentje (Lommel)
eindejaarsetentje (Mechelen)
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in memoriam

Robert Vercammen

Verstomd is nu je stem
En stilte zal er zijn
Geen plaats meer tussen ons
Maar ook geen zorg en pijn
Jij maakte deel uit van het geheel
Uniek en vol herkenbaarheid
De schakel is gebroken
De lege plaats een feit
Verdriet vermengd met dankbaarheid
Want… jij hoorde er zo bij.

overleden op 18 oktober 2018

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
Taverne “In den Rozenkrans”
Abdij Vlierbeek 14 – 3010 Kessel-Lo
Babbelavond elke 1ste zaterdag van de maand
om 19 uur

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

Nieuw ! Asse
Clublokaal: Brouwershuis
Marktstraat 59 - 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

11/12/18 09:15

