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Woord van de voorzitter
Wie van jullie had gedacht dat deze corona-affaire ons zo lang in zĳn greep
zou houden? In mĳn vorig woord van de voorzitter moest ik melden dat alle
activiteiten tot de maand juli afgelast werden , nu zĳn we al bĳna oktober en
is er op enkele activiteiten na niks kunnen doorgaan. Met alle maatregelen
die de verschillende overheden ons hebben opgelegd is het immers ook
bĳna onmogelĳk om iets te organiseren zoals we dit altĳd bĳ VVK al gewoon
geweest zĳn.
Maar beste leden, dit betekend wel dat we voor volgend jaar bepaalde zaken
eens goed moeten herdenken. We kunnen het immers niet maken om nog eens gedurende een gans
jaar bĳna geen enkele activiteit voor jullie te organiseren. Het plan is dan ook om, ondanks alles, om toch
voor volgend jaar een activiteiten kalender op te stellen. Zolang we nog met corona maatregelen zitten,
zullen de ritten niet op de gewone wĳze kunnen doorgaan. We denken eraan om via mail of op de website
roadboeken ter beschikking te stellen zodat de leden individueel of met hun “bubbel” deze kunnen rĳden,
ofwel samen komen bĳ een vertrekpunt en eventueel kan er bĳ een dagrit een lunchpakket of drankjes bĳ
het vertrek worden voorzien. Samen met meer dan 50 mensen iets eten of na de rit wat nakaarten en
nog gezellig een pintje drinken zal immers pas kunnen als we over een goedwerkend vaccin beschikken
en we terug naar het vroegere normaal kunnen overgaan.
Er zĳn ook nog andere problemen waar we mee te maken hebben. We nemen als klub deel aan 4 beurzen
per jaar. Dit jaar hebben we de beurs van Gent en Antwerpen kunnen afwerken maar Genk en Brussel
werden afgelast. We hebben binnen het bestuur toch beslist om ondanks alles onze inschrĳving voor
deelname aan deze beurzen te behouden voor 2021. Wie weet er nu al welke corona maatregelen dan
nog van toepassing zullen zĳn?
Een ander probleem waarvoor we binnen het bestuur een oplossing hebben gevonden is de manier
waarop wĳ de werkende leden voor de algemene vergadering zullen bepalen. De belangrĳkste voorwaarde om werkend lid te worden was dat je 3 keer aan een activiteit van de klub moet deelnemen.
Aangezien we dit jaar bitter weinig activiteiten georganiseerd hebben, is het ook moeilĳk om 3 keer deel
te nemen. We hebben daarom besloten om ons te baseren op de lĳst van het vorige jaar.
Ook nog wat goed nieuws: wanneer jullie het lidgeld voor 2021 betalen, gaan jullie van ons niet alleen
een lidkaart ontvangen, maar er zal ook een speciale attentie toegevoegd worden. Verder ga ik hier nog
niet over uitweiden maar het zal de moeite zĳn.
Bĳ het verschĳnen van dit clubblad zĳn we al eind september en hebben we al 6 maanden “corona
ellende” achter de rug. Laat ons hopen dat een vaccin ons snel uit deze crisis kan helpen en ons zo
in staat zal stellen om terug op een normale wĳze als club te functioneren.
Blĳf allemaal gezond en hopelĳk tot binnenkort.
Stichtend lid van BFOV
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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

Covid–19 avondrit

16
juli

2020

EINDELĲK konden we weer eens van start gaan voor een avondritje!
Na vele poetsbeurten mochten onze Oldies nog eens van stal om de uitlaten terug warm te rĳden
en de wielen weer rond te krĳgen.
Jean Verbakel tekende voor de Corona Lock down nog een mooi ritje uit in zĳn achtertuin.
Na de nodige aanpassingen aan het roadboek door enkele wegenwerken op het uitgezet traject,
was alles klaar om de deelnemers van start te laten gaan.
Het weerzien van alle VVK vrienden was heel hartelĳk en leuk. Na het bĳpraten over al de voorbĳe
gebeurtenissen namen de eerste deelnemers van de 25 ingeschreven wagens de start rond 19.45u.
Na anderhalf uur kwamen de eerste deelnemers terug aan bĳ ons clublokaal Hof van Laar in
Zemst-Laar.
Als de mensen vertellen dat ze van de aangedane gemeentes afkomstig zĳn en toch ongekende
baantjes gereden hebben, wel dan denken wĳ dat het een geslaagde rit was.
Bĳ een drankje aangeboden door VVK werd het weer tĳd om afscheid te nemen van iedereen met
de belofte TOT EEN VOLGENDE!
Iedereen bedankt voor deze leuke avond na deze moeilĳke periode.
Jean en Patricia
VVK Mechelen
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Rit van ’t aat ijzer

23
augustus

2020

Zondag 23.08.2020, morgens heel vroeg…..
Nu ja, zo vroeg is het ook weer niet, Carine en Eddy verwachten ons pas 9 uur aan ons Mechels
clublokaal.
Ik zit al op hete kolen, eindelĳk weer een paar oldtimer vrienden terugzien, ook al is het met
1,5 meter afstand.
Als wĳ eindelĳk bĳ Vanessa aankomen zĳn enkel Mĳnheer Jeanke met Dame Patricia er al, en de
deuren zĳn ook nog dicht. Maar niet voor lang en dan mogen wĳ inschrĳven, natuurlĳk op Corona
veilige afstand, en richting ontbĳt marcheren.
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Oh, wat leuk, allemaal tafeltjes van 2, weer om te voorkomen dat wĳ elkaar zouden besmetten. Na het ontbĳt komt ons
Jeanke de nodige uitleg geven en Carine en Eddy te verontschuldigen. Door familiale omstandigheden kunnen die twee er
vandaag niet zĳn.
Na wat extra aanwĳzingen, mogen wĳ ons middagmaal in ontvangst nemen en worden we losgelaten.
Straatje links, straatje recht, uitkĳken voor de fietsers en voetgangers en dan ook nog op mĳn papiertjes kĳken waar het
verder naartoe gaat.
Werner kĳk es hoe die straat hier heet, wĳ kunnen hier zeker patatten kopen of hebben wĳ die niet nodig? Ook oldtimers
staan hier links en rechts geparkeerd, die hebben wĳ in de Club nog niet gezien.
Er zĳn ook wel rare huizen te zien hier, en bomen die er uitzien zoals de staart van een poedel, bolletje, bolletje en een toef
bovenop.
Oeps, zĳn wĳ al op de tussenstop aangekomen? Nee, den Duvel mogen wĳ niet bezoeken, dus ook niet proeven.
Verder gaat het dan maar, en eindelĳk komt onze tussenstop in zicht. Hier bĳ het “Streekmuseum Zilverreiger” mogen wĳ
ons meegebracht middagmaal opeten.
Terwĳl de ene groep bĳ een koffie (of van iets straffers) geniet van het uitzicht gaat de andere onder begeleiding het museum
binnen.
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Rit van ’t aat ijzer
Ik wist wel dat er verschillende soorten
Bamboe waren, zoiets is den ezel aan het
uithagen in mĳn tuintje, maar dat er ook
verschillende soorten Pitriet en Rotan
zĳn was nieuws voor mĳ. Maar de 100jarige stoeltjes die hier staan, zoiets staat
er bĳ ons nog ergens, de matteklopper
ken ik ook, auwtsch. Ik had een oma die
dat “haar verlengde arm” noemde als wĳ
kattenkwaad hadden uitgestoken. Ik had
beter een dictafoon meegebracht, dan
had ik nu veel meer over dit leuke kleine
museum kunnen vertellen. Na ook van een
streekbier geproefd te hebben maken wĳ
ons op voor het tweede deel van deze rit.
Ze hebben hier op den-Mechelse-buiten
wel veel kapelletjes en rare mensen met
veel vrĳe tĳd. Staan er toch in den ene
zĳnen tuin hele families kabouters terwĳl
een andere huisbewoner vond dat er
bossen mochten staan in vorm van een
eekhoorn, gans, muis en het vierde kan ik
niet herkennen.
Na een hele hoop bochten, lichten en één of andere omleiding komen wĳ terug aan bĳ het vertrekpunt. Bĳ het binnenkomen
wordt ons nog eens gevraagd om terug aan dezelfde tafel te gaan zitten zoals deze morgen, Corona is a bitch, maar dat
kan de pret niet drukken.
Omdat wĳ zo braaf waren spendeert ons plaatselĳke een glaasje cava, die natuurlĳk ten zeerste geapprecieerd en
gesmaakt wordt.
Als Prĳs krĳgen we (allemaal) en fles Slĳkneusbier mee naar
huis. De slĳkneus is de bĳnaam van de inwoners van de
gemeente Weert, zoals de Mechelaars de Maneblussers
genoemd worden.
Het is wel duidelĳk dat hier allemaal mensen zĳn die de
regeltjes kennen, indien je een babbeltje wil slagen met de
naburige tafel doe je het maskertje op en blĳf je op voldoende
afstand. Ook zo kan man een oldtimerevenement organiseren. Niet zo leuk als we gewoon zĳn, maar toch.
Ah, eindelĳk komt het avondeten, Vanessa heeft buiten een
hamburgercaravannetje staan dat ons van het nodige vaste
voedsel voorziet.
Nadien iedereen zĳn buikje vol is wordt nog een beetje over
de rit gebabbeld en of-en-wanneer nu alles weer een beetje
normaal wordt.
Het is intussen toch al leeg geworden, de meeste zĳn al
richting huis vertrokken, dus
Dank u wel Patricia en Jeanke voor de leuke dag.
Wĳ hopen dat wĳ niet te lang moeten wachten voor wĳ elkaar
nog eens terug mogen zien.
Gaby en de fotograaf Werner
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’Virtuele Zomerrit’
Helaas door de corona-maatregelen kon de
‘Zomerrit 2020’ niet doorgaan. Velen hadden er wel
naar uitgekeken, en daarom dit verslag, ontsproten
aan de fantasie van een deelnemer over hoe het
zou kunnen geweest zĳn.
De ‘Zomerrit 2020’ was een echte ‘Drivers edition’,
er werden veel kilometers gemaakt. Op 21 augustus 2020 kwamen de ingeschreven leden samen
op het terrein van een verlaten steenkolenmĳn die
nu als toeristische bezienswaardigheid dient. Deze
bevindt zich net over de taalgrens, dus de meeste
leden hadden er al een flinke rit opzitten. Een
uitgebreide mĳnwerkersbrunch stond al klaar om
10 uur. Er kon rustig gegeten worden, om 11 uur
werd door Cindy het startschot gegeven om te
vertrekken. Tĳdens de brunch kon het roadbook
al eens bestudeerd worden. Zoals verwacht, geen
snelwegen, dus het was een lĳvig boekwerk.
Onder Luik door, over de Maas, dwars door een prachtig stukje
België, de ‘Hoge Venen’ reden we door in de richting van Luxemburg. Dit stuk zien we nu eens van een andere kant, we reden
door de mooiste heuvellandschappen, staken talloze beekjes
over, eindeloze bossen en soms ook flinke beklimmingen waar
onze oldtimer het letterlĳk en figuurlĳk warm van kreeg. Na een
dikke 160 kilometer, soms let de bĳrĳder meer op het mooie landschap dan op het roadbook, kwamen we moe, maar voldaan
aan op de eindbestemming. Als overnachtingsplaats had het
Lommelse bestuur niet voor het minste gekozen, we overnachtten
in een burcht waar volgens de overlevering Attila de Hun in de
5de eeuw zou geweest zĳn. Deze burcht, in renaissance en
rococo stĳl was voor 2 nachtjes de onze.
’s Avonds werd in een bĳgebouw een 3-gangen menu gepresenteerd, we werden flink verwend. De volgende morgen, ontwaakt
als een kasteelheer, werd iedereen aan het ontbĳt verwacht. Er
gaat toch niets boven de geur van verse warme ‘brötchen’ in de
morgen. Na het ontbĳt werd buiten een korte briefing gehouden over hetgeen we deze dag mochten verwachten. Aangezien
de organisatoren al hadden vermoed dat de oldtimers nog niet
helemaal waren afgekoeld na de rit van vrĳdag, werd de zaterdagrit een relaxte rit
met verschillende
pauzes. Ook de
koffie met koek
werd niet vergeten.
Kortom, een dagje om van te genieten, en dat werd zeker gedaan! Ook deze
dag werd ’s avonds met een heerlĳk menu afgesloten.
Zondagmorgen, het ontbĳt een uurtje later, heerlĳk uitslapen en wakker
worden door de zonnestralen die door de gordĳnen komen piepen. In de
ontbĳtzaal was er een gezellige drukte en konden we alvast vooruit blikken
op de dag die voor ons lag.
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’Virtuele Zomerrit’
Na een korte briefing door Edwin, het uitdelen van het
roadbook door Theo en Ria werden alle equipes met hun
blinkende oldtimer onder de indrukwekkende poort op de
foto gezet door de fotograaf. Enkel de grote rode slee van
Martin paste niet recht door de poort, dus die heeft een foto
op de binnenplaats gekregen.
De rit loodste ons weer terug door de hoge venen langs
enkele wegen die we op de heenweg als flinke helling
hadden, nu als steile afdaling. De afslag bĳ de oude wegwĳzer die ons in de richting van “Neuville” moest loodsen
net gemist, maar na een paar honderd meter konden we
keren en onze weg toch weer vervolgen.
Ook vandaag is de
tour niet voor watjes,
175 km door de Ardennen naar het Limburgse Haspengouw merk je toch wel in
de knoken. Gelukkig kunnen we op verschillende plaatsen even halt houden om de
benen even te strekken. Ook weer niet te lang, want we werden rond 16:00h verwacht
in een prachtig gerenoveerde hoeve waarin nu een restaurant-taverne gehuisvest
is. Van tevoren hadden we onze wensen van het menu al doorgegeven, dus de kok
kon meteen aan het werk, maar niet voordat hĳ met de Skoda van Patrick op de foto
was geweest. Ook de andere pareltjes mochten op veel interesse van de bezoekers
rekenen. Met de buik vol, een super ervaring rĳker, een paar honderd kilometers erbĳ
op de teller keerden we voldaan huiswaarts.

Geschreven door een verslaggever ter plaatse met veel fantasie…

Noot van de redactie:
Heeft U na het lezen van dit verslag goesting gekregen in deze ‘Zomerrit’? We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat
deze wel eens in de zomer van 2022 (ja, U leest het goed, over 2 jaar) effectief georganiseerd wordt.

D R U K K E R I J
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Hoe het begon ...
Enkele weken geleden kreeg ik van onze voorzitter de vraag van waar mĳn ‘besmetting’ voor ons hobby kwam. Nu in deze
tĳden moet je met een dergelĳke vraag zeer voorzichtig omgaan, voor je het weet word je als een gevaar voor de samenleving aanzien en moet je in een quarantaine gaan.
Voor zover ik me herinner, heb ik van mĳn kinderjaren al een fascinatie gehad voor één van de iconische wagens onder
de oldtimers, nl. De Mustang (merkvermelding verder onnodig mĳn inzien). Is het misschien omdat deze klassieker slechts
enkele jaren jonger is dan mezelf en wiens carrière ik toch op heden bewust heb kunnen volgen? Of is deze wagen aan mĳ
blĳven kleven omdat ik ter gelegenheid van de eerste communie mĳn allereerste (speelgoed) Mustang kreeg. Een ongelofelĳk
mooi wagentje (van lichtblauwe kleur) waarbĳ, als je de deurtjes opende, er binnenin een lichtje ging branden. Je merkt het,
een echt wonder van de moderne techniek dat spĳtig genoeg mĳn restauratiedrang in latere jaren niet echt heeft overleefd,
enfin de bandjes zĳn weg, de nieuwe (?) laklaag kon je bezwaarlĳk een succes noemen….
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Zoals gezegd, de fascinatie was geboren… nu nog het bezit van. In de jaren ’70 had ik enkele kennissen die in het bezit
waren van het originele cabriomodel. Ik kwam zelf niet verder (gezien mĳn jeugdige leeftĳd) dan, aan de etalage van de
Permeke garage op het De Coninckplein te Antwerpen, de toenmalige nieuwe modellen (de tweede generatie mustang) te
bewonderen. For the record en voor wat het waard is…. Dit waren trouwens modellen die beter aangepast waren aan de
Europese markt, lees: kleiner en lichtere motoren. De puristen onder ons beschouwen dan ook enkel de mustangs tussen
1964 en 1973 als de enige en echte stang. En dan nog enkel die met een dikke V8 in de vooronder. In die optiek ben ik, als
bezitter van slechts een 6 in lĳn (3,3 liter), er trouwens nog altĳd niet in geslaagd om een ‘echte’ mustang te bezitten.
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Hoe het begon ...
Voor zover de oorsprong van mĳn liefde voor oldtimers. Doorheen mĳn verdere jeugdjaren heb ik nog een voorkeur voor
twee wagens ontwikkelt. Met name de Opel GT en de Fiat X1/9, weliswaar niet van hetzelfde kaliber dan de mustang maar
toch. De Opel GT heb ik spĳtig genoeg nog nooit in bezit gehad maar mĳn oldtimers verhaal is met de Fiat X1/9 is (toen nog
als Youngtimer – het woord bestond nog niet denk ik), begin deze eeuw, gestart.
En eens door de microbe gebeten…. Kort nadien kon ik met een beetje geluk (en goedkeuring van mĳn echtgenote) mĳn
eerste echte oldtimer kopen. Een mustang uit 1965 in de Antwerpse kleuren. Op zoek naar een ‘werkbare’ autoverzekering
(zoals zovele oldtimer liefhebbers vermoed ik) kwam ik bĳ de VVK terecht en leerde ik via Walter De Vries de club en zĳn
meetings beter kennen. Ondertussen behoor ik reeds meer dan 15 jaar tot deze grote familie.
En wat nu…
Door enkele persoonlĳke beslommeringen (die hier verder weinig toe doen) woon ik ondertussen terug in het centrum van
de koekestad, met alle gevolgen van dien… zoals daar zĳn, tĳds- en vooral plaatsgebrek voor mĳn kleine verzameling die
ondertussen uit drie stuks bestaat en vooral het LEZ-verhaal. Hoewel de gekende leuze is ‘Less is More’ vrees ik dat met
al deze beperkingen ik op termĳn een keuze zal moeten maken in mĳn ‘wagenpark’. Maar niet getreurd, we blĳven in de
oldtimer familie.
By Phaemar
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Mannekesbladen
Wegens dat vermaledĳde covid-19 virus staat de vvk kalender nu vol met afzeggingen, nog altĳd Corona-lockdown dus.
De oldtimer nog maar eens wassen is ook te gek voor woorden, we mogen toch niet rĳden volgens de Belgische Federatie
voor Oude Voertuigen vzw (tja, hopelĳk word ik hier betaald volgens het aantal lettertekens) en ik ben een brave jongen en
luister altĳd, of toch bĳna altĳd.
Wat kunnen we nog doen mits we de haag al eens gewit hebben, de omheining afgedaan, het onkruid uit het balkon
getrokken, het zwembad gevuld. Dat kan je allemaal maar 1 keer doen.
Zou ik eens een boek kunnen lezen? Maar daar staan altĳd zo veel letters in en ik hou veel meer van plaatjes. Dan maar van
mĳn ivoren toren nedergedaald (lees: luilekkerlandzetel) richting ondergrondse vertrekken. Eerste kast opengetrokken en
weer snel terug gesloten. Dat was die grote kast die enkel schriften-met-heel-veel-rode-verbeteringen bevatte, weer trauma
time, hullep!
Volgende kast, allemaal blote-meiskes-boekjes op de bovenste legplanken (ziezo, nu ben ik tenminste van dat schabben/
schappen probleem verlost). Oei, dat lĳkt wel Lourdes’ moeder, die zag er toen nog uit like-a-virgin.
De dag van vandaag nu niet zo echt meer maar ze is dan ook al, euh, nog steeds jonger dan ik, damned.
Volgende archiefkast dan maar: strips.
Achja, het is maar een idee om met oldtimers bezig te zĳn.
Er bestaan namelĳk “moderne” strips (beeldverhalen dus, of mannekesbladen, zoals mĳn opa zaliger ze noemde),
geschreven en getekend in deze eeuw, die over oude auto´s gaan. Zoals bĳvoorbeeld “De autoreportages van Margot”
getekend door Marin Olivier, die chauvinistisch zoals de meeste Franse mannen, begint met “Het geheim van de Traction
22”.

Duidelĳk een Citroen (oldtimerfan) en passeert dan via “De godinnen van de weg” naar de “2CV voor een boegbeeld”.
Deze verhalen spelen zich af in de jaren 60, en omdat er toen nog geen sprake was van Corona-lockdown, brengt
journaliste Margot, na drie Citroën-avonturen, een bezoekje aan Pisa en een Fiat-500 verhaal. Via een Duitse omweg
ontdekken we de “Kevers & Beetles”. Hopelĳk zal de uitgeverĳ Silvester (ik mag niet vergeten ze mĳn rekeningnummer door
te mailen voor de gedane promotie) ooit ook nog eens de “Avonturen van Betsy” in het Nederlands uitbrengen. Via deze
jongedame ontdekken we een (Bugatti) Atalante, een Caravelle, etcetcetc.
Er zĳn echter ook prentenboeken die intussen zo oud zĳn, dat de wagens die er toen in het dagelĳkse verkeer voorkwamen,
tegenwoordig oldtimers zĳn.
Als je een aanbidder bent van vooral Amerikaanse slagschepen, moet je zeker de door Christian Denayer getekende
avonturen “de Brokkenmakers” volgen.
En ja, in deze 21-delige reeks werden er aan de lopende band “brokken gemaakt”.
“Hĳ tekende alleen als hĳ goesting had”, en dat had hĳ blĳkbaar toch wel regelmatig tĳdens die 45 jaar.
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Mannekesbladen

Hoewel de bedenker Pom een gekende zuurpruim was voor de fans, bleek hĳ toch in het bezit van 1 apart gevoel voor
humor. Zo vertelde de genaamde Theo Flitser dat zĳn vader een graaf was (lees: fotoGRAAF).
Heja, misschien moeten we op 1 van onze meetings de tekenaar eens uitnodigen, niet om bĳ ons “brokken te maken” maar
om onze oldtimers te vereeuwigen.
Wat hebben we hier nog liggen? Veel rustiger verlopen “De avonturen van Piet Pienter en Bert Bibber”. Sinds 1951
publiceerde de heer Jozef Van Hove een 43-tal verhalen in de Gazet van A.

Theo was soms de redder in nood maar meestal de nimmer aflatende aanbidder van de steenrĳke Amerikaanse miljonaire
(later miljardaire) Susan Darling op wie hoofdpersonage Bert een zeer geoefend oogje had.
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Mannekesbladen

Altĳd gemakkelĳk voor een stripverhalenverzinner (3x woord waarde, tel uit je winst) als één van je hoofdpersonages zwemt
in de poen, de centen, duiten, geld, pecunia, ping-ping, slappe was, zo rĳk is als een bestuurslid van 1 Vlaamse Vehikel Klub,
jullie begrĳpen het wel (hopelĳk de penningmeester ook die me betaald volgens het aantal lettertekens).
Ik moet toegeven dat ik er na al die jaren ook nog niet achter ben hoe het stripgezinnetje in elkaar zit want de genaamde Bert
woonde samen met zĳn vriend, Piet dus, en Susan, met zĳn drietjes. Bĳ een beeldverhaal is het handig regelmatig een blikje
professoren te kunnen opentrekken, beginnende bĳ Snuffel (archeoloog) Kumulus (uitvinder) & Hilarius Warwinkel (hopeloze
uitvinder). Zo werd er vanalles ontdekt & uitgevonden, zelfs een toestel waarmee men een auto (nu oldtimer) kon opheffen.

Over auto’s gesproken, ik weet niet of Pom een familielid had bĳ een Ford garage maar dat was duidelĳk zĳn lievelingsmerk.

Zo reden de helden vrolĳk naar San Doremi met een Anglia of Taunus 17m, terwĳl “de slechteriken maar toch niet zo slecht”
met een Consul onderweg waren. Striphelden verdienden toen al goed “hun dagelĳks brood”.
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Mannekesbladen

In Hamaj’oewait werd er ook al eens met de duim gelift en stopte er midden in de woestĳn een sjeik met een Ford Edsel
cabriolet.

Af en toe werd er al eens een geitje gemolesteerd of een Volkswagen busje gebruikt, een politieman uitgelachen, maar het
bleef netjes.

Andere bestel- en vrachtwagens waren dan weer van Henri Ford’s makelĳ zoals deze Thames Trader.
Zo heb ik in mĳn jonge jaren eens enkele kilometers in een 17M Coupe doorgebracht.
Veel weet ik er niet meer van maar ik heb er nog steeds een goed gevoel bĳ als ik er aan terugdenk. Leuke motor, boterzacht
schakelen, een koffer waar je een Duits kadaver in kan vervoeren, een achterbank die, euh...
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Mannekesbladen

Die goede oude tĳd toch, misschien moeten we de oude Coppen nog eens bĳ elkaar steken.
Binnenkort is de Corona-Crises weer voorbĳ en kunnen jullie naar hartenlust vertellen over de verre reizen en cruises, over
jullie schrans- en braspartĳen, over verkeerd rĳden tĳdens de Bolleke-Pĳl-Ritten.

Momentje, Bolleke en zĳn vader Piet Fluwĳn, hadden die wel een wagen? Ik dacht van niet, maar hun geestelĳke vader
Marcel Neels wel. Die heeft, net als defectief Van Zwam, menig Porsche versleten. Porsches in de strip, da’s weer een
verhaal voor misschien een andere keer...

Aleksandr’s

t

INFO 3 - SEPTEMBER 2020 | 13

In memoriam

Op 1 augustus 2020 bereikte onze redactie het droevige nieuws dat één van de meest trouwe leden van de
afdeling Lommel is overleden. Roger Goris, veel én
graag gezien op allerlei evenementen door de Vlaamse Vehikel Klub of andere liefhebbers van het oldtimer
segment georganiseerd.
Roger werd geboren in Balen op 26 september 1958.
Getrouwd met Christiane Van der Linden en vader van
3 kinderen. Zĳn kleinzoon Jesse was tevens zĳn beste
maatje. Beroepshalve had Roger een lange carrière als
vrachtwagen chauffeur bĳ de Hamse transportfirma
Antrago, later overgegaan in de firma Snel Logistics.
Zoals Roger wenst elke club zich honderden leden,
altĳd in voor een babbel, een kwinkslag, een luisterend
oor. Je laatste reis kwam véél te vroeg. We gaan je
missen Roger, het ga je goed…

“Armand Coesens was een ondernemer met een zeer sterke persoonlĳkheid en zĳn hele leven een auto en
vliegtuig fanaat in hart en ziel.
Met de burger en militaire voertuigen die hĳ ooit gehad heeft kan een museum gevuld worden.
Veel verzamelaars van militaire voertuigen uit onze streek, waaronder ook een aantal leden van de White Star
Division, kregen de
“microbe” via hem en
zĳn zoon Luc Coesens
te pakken.”

14

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
verzendingskoste
n aangerekend.

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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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. Door de aanhoudende corona-crisis is het mogelĳk dat de
babbelavonden de rest van 2020 niet meer doorgaan; gelieve uw e-mail of post in het oog te houden. Voor
sommige afdelingen zĳn er enkel babbelavonden op uitnodiging. Hiervoor ontvang je meer info per e-mail of post.

Aarschot
Clublokaal: Café ‘t Vervolg
Langestraat 202 - 3202 Rillaar ( Aarschot)
Babbelavond elke 1e zaterdag van de maand

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

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

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

