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Woord van de voorzitter
Het jaar is alweer voorbij en dit is dan ook de gepaste gelegenheid om even
terug te kijken naar wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft. We kunnen
zeker stellen dat we met ons ruim aanbod aan organisaties de meeste deelnemende leden kunnen tevreden stellen. We stellen ook vast dat dat we
eigenlijk werken voor een beperkt aantal leden. De deelnemerslijsten die we
van de organisatoren krijgen, leren ons dat we ongeveer 150 leden hebben
die 3 keer of meer aan een activiteit hebben deelgenomen. We kunnen besluiten dat deze leden onze “vaste kern” is. Weet wel dat we het jaar afsluiten met 1050 betalende leden.
Een belangrijk thema waarvoor in 2019 nog steeds geen oplossing gevonden is, is de problematiek rond
de LEZ zones en de toegang van Oldtimers tot deze zones. Verschillende organisaties en belangengroepen wilden bij de diverse overheden een standpunt of beter nog een oplossing bekomen maar
voorlopig is dit zonder resultaat. Belangrijk is volgens mij wel dat wat betreft dit thema er wordt samengewerkt en dat niet elke belangengroep op zijn eentje probeert iets te bekomen of iets te forceren. De
leuze moet zij “samen sterk” en zoals iedereen wel weet kost onderhandelen met de overheden in België
veel tijd en energie.
Nu het woord LEZ zone is gevallen kan ik het ook even hebben over het “imago” van oudere auto’s
en oldtimers dat ons door bepaalde groepen wordt aangemeten. Zij hebben het over stinkende oude
wrakken die de lucht verpesten met roet en massale CO2 en andere vormen van uitstoot. Deze
actiegroepen en ook de overheid spelen in dit geval ook op de emotie van de mensen om hun gelijk te
halen. Al hun beweringen zijn niet altijd wetenschappelijk onderbouwd. Studies hebben bijvoorbeeld
uitgewezen dat de productie van een auto al verantwoordelijk is voor 30 % van de CO2 uitstoot over
zijn ganse loopbaan zonder dat hij een kilometer gereden heeft. Het is misschien cru om te zeggen dat
elke niet gebouwde auto de milieuvriendelijkste is. Het is dus volgens mij totaal verkeerd om ons een
schuldgevoel aan te praten omdat wij voor ons hobby met een oude auto rijden. Het aantal kilometers
dat gemiddeld wordt gereden is immers zeer laag. We worden ook gestimuleerd om zuinig te zijn met
onze grondstoffen en dingen te hergebruiken. Maar als het om een auto gaat willen ze ons verplichten
elke 8 jaar een nieuwe te kopen om aan de steeds strengere uitlaatnormen te voldoen. De uitstoot voor
de productie van een nieuwe auto wordt nooit in rekening gebracht. Hopelijk wordt er in de toekomst
meer rekening gehouden met het verstand en minder gespeeld op emotie.
Om het even over een ander boeg te gooien: wat kunnen jullie van VVK verwachten voor 2020? We hebben weer voor een attractieve activiteitenkalender gezorgd en hopen op een talrijke deelname. Verder
wens ik jullie allemaal een gelukkig en gezond 2020 en ik hoop jullie terug te zien op één (of meerdere)
van onze vele activiteiten.
Stichtend lid van BFOV
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VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019
We hebben er naar uitgekeken,
naar de driedaagse naar Mechelen, in Nederland wel te verstaan.
Het belooft een zonnig weekend
te worden, een betere start kunnen we niet wensen.

Met 38 personen zijn we present in zaal “De Wissel“ in
Peer, alwaar het vertrekpunt is.
Daar worden we verwend met een stevige broodmaaltijd en een even stevig stuk taart achteraf. Het moet een
stevig iemand geweest zijn die de hoeveelheid bepaalde.
Om 12.30 uur vertrekken we voor een tocht van ongeveer
140 kilometer.
Het routeboek is duidelijk samengesteld, die personen
hebben dat nogal gedaan.
We rijden door rustige wegen, gescheiden van fietspaden, ook het nieuwe “Oudsbergen” fusiegemeente van
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, wordt aangedaan.
Zoals vermeld in het boek, genieten we aangenaam van
het “Mechelse bos“, een mooi stukje natuur.
Tussen de bouwkraan en de kerk zien we in de verte de
windmolen als referentiepunt in Maasmechelen, ( ja, ook
een Mechelen) en ook het nog steeds mooie Vilain XIIII
kunnen we in een glimp bewonderen.
Om 14.30 uur nemen we de Veerpont en zo rijden we Zuid
Limburg in Nederland binnen.
Het zijn allemaal kleine wegen die slingeren door landbouwgebieden. We flirten voortdurend met de grensovergangen van België, Nederland en Duitsland, het lijkt
kinderspel, zo is Vaals, het drielandenpunt nooit ver weg.
Ook grazende koeien kijken ons met grote ogen aan, die
hebben nog geen Belgische auto gezien.
Aangekomen aan ons eindpunt voor vandaag, “De Oude
Brouwerij“ worden we aangenaam verrast door het warme welkom en een overheerlijk diner.
Volgens verhalen die ik nadien hoorde hebben Theo en
Ria, Edwin en Cindy in de keuken gestaan, maar dat zullen we maar met een dikke korrel zout nemen.
Na een laatste drankje op het buitenterras trok ieder moe
maar voldaan naar de kamer.
Dag EEN geslaagd.

Tekst: PR
Fotos: Martin Larminier
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
Ondanks de “duidelijke en herhaaldelijke meldingen” van Theo Rutten de avond ervoor, dat het
ontbijt voorzien was tussen 5 uur 30 en 6 uur 30, waren we met z’n allen pas present om 8 uur 30.
Zo ondermijn je natuurlijk wel een beetje Theo’s gezag, maar konden we tenminste heerlijk uitgeslapen aanschuiven aan een rijkelijk buffet. Echt alles erop en eraan. Het lunchpakket voor onderweg mocht je ook nog zelf samenstellen en zo meenemen.

Om 9 uur 30 de briefing in de tuin. Een vlotte uitleg door Edwin en Cindy over de Mergellandroute
van 115 km met zelf te kiezen stopplaatsen en bezienswaardigheden. Vlak voor het buiten rijden elk om beurt nog even
stoppen en uitstappen voor een foto, fotograaf van dienst: Edwin Bach.
De Mergellandroute dus: een met bordjes door de ANWB uitgestippelde route door het mooie Zuid Limburg. Het perfecte roadbook moest daarbij helpen. Je kan je laten bekoren door de charme van dit stukje Nederland. Nergens zijn
de wegen zo schilderachtig mooi en staan en zoveel kruisjes en kapelletjes. Genieten is hier een manier van leven.
Maar ook onze oldtimers konden zich eens laten gaan. In de vele haarspeldbochten gierden de banden van plezier.
Tijdens de hellingen van 10% huilde de motor van blijdschap, en bij de afdalingen piepten de remmen van puur genot.
In de omgeving van Geulle waanden we ons bij dit landschap in de omgeving van de Eifel en vraagt Edwin in het
roadbook of dat misschien een tip is voor volgend jaar. Schrijf het al maar in je agenda. Het staat er zwart op wit.
De bezienswaardigheden onderweg kan je natuurlijk niet allemaal aandoen. De meesten onder ons zullen wel aan
de Amerikaanse begraafplaats van Margraten hebben halt gehouden. Het is een indrukwekkend eerbetoon aan
onze bevrijders. Het ligt er het hele jaar door tot in de puntjes verzorgd bij en wordt beheerd door de American Battle Monuments Commission. Gezien de hoge temperatuur was een verpozing op één van de vele terrasjes niet alleen erg welkom, maar ook absoluut noodzakelijk. Onze voorraad meegebrachte flesjes water evolueerden stilaan
naar het kookpunt. Zo bereikten we als laatste stopplaats de herberg van “Moeder de Gans” in Teuven. Van daaruit
waren er nog ongeveer 40 minuten te rijden tot aan het hotel. De 115 km zaten erop. Iedereen moe maar voldaan.
Nog even een verkwikkende douche om goedgemutst aan tafel te gaan voor weer een lekker 3 gangen menu. De laatste
glaasjes werden nog in een gezellige sfeer gedronken op het terras. De kwinkslagen vlogen er heen en weer. Een mooie
afsluiter van dag 2.
Conclusie van deze dag: Edwin is een man die alles kan. Maar Theo Rutten is en blijft de knapste! Cindy en Ria passen
perfect in het spreekwoord: achter elke sterke man staat een sterke vrouw !!
Tekst: Theo Konings
Fotos: Martin Larminier
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ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
Voor ons (Frank & Anja) begon de
zondag met een ernstig gesprek
: wat doen we met de auto, mijn
Ford Corsair Consul Deluxe.

Op zaterdag werden we namelijk
geconfronteerd met een vervelend probleem: door de warmte verdampte de benzine
in de carburator. Dus viel de auto stil op vervelende momenten zoals aan het veerpont of aan de verkeerslichten.
De motor zelf liep niet warm maar de temperatuur onder
de motorkap werd gewoon te hoog. De erg zomerse temperaturen van rond de 30°, het vele stoppen en optrekken en de tamelijk lage snelheden zorgden ervoor dat er
te weinig koele lucht in het motorcompartiment binnen
kwam. Het feit dat de auto een zgn. pré-crosflow motor
heeft, helpt ook niet. Hierbij staat de carburator bovenop
de uitlaat en standaard zit er geen hitteschild tussen, een
klusje voor binnenkort dus.
Na het zeer uitgebreide en goed verzorgde ontbijt besloten we om het roadbook niet te volgen en even over
en weer naar huis te rijden om van auto te wisselen. Alhoewel we roadbook niet meer volgden, reden we in het
begin nog door de prachtige streek. We kwamen ook nu
weer regelmatig andere oldtimers tegen, zowel auto’s
als motorfietsen en brommers. Het was voor mij zeer
lang geleden dat ik onderweg zoveel oldtimers tegen
kwam als tijdens het weekend van de Mergellandroute.
De rit naar huis verliep vlot mede dankzij de snelheid die nu bijna constant rond de 70km/u. Thuis
dachten we uitbundig begroet te worden door onze
honden Boris en Lex maar die vonden het blijkbaar ook te warm en gunden ons amper een blik.
Nadat we ons een beetje opgefrist hadden vertrokken
we nu topless met de Mazda MX 5 richting Kerkom naar
brouwerij Bink.
Daar wachtte ons nog een warm buffet. Normaal zou dit
in een feestzaal plaatsvinden maar die was blijkbaar dubbel geboekt. Daarom werden er buiten enkele tafels op
een rij gezet en dat viel in het begin niet bij iedereen in
goede aarde. Maar dat tafels stonden in de schaduw en
er waaide af en toe een verfrissend briesje terwijl het in
de zaal bloedheet was. Het lekkere en goed verzorgde
buffet was een perfecte afsluiter van een meer dan geslaagd weekend.
Voor ons is dit voor herhaling vatbaar en we willen Edwin en Cindy en Theo en Ria dan ook hartelijk bedanken
om dit mooie weekend te organiseren. Dankzij de vele
uren vrije tijd die ze in de voorbereiding gestoken hebben
en hun niet aflatende energie tijdens het weekend zorgden ervoor dat de deelnemers konden genieten van een
prachtig en zorgeloos weekend in een prachtige omgeving en in een gezellig hotel.
Tekst: Frank & Anja.
Fotos: Martin Larminier
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Zomerrit nog enkele sfeerbeelden

INFO 4 - DECEMBER 2019 | 5

De Kempenrit

1
september

2019

Zondag 1 september was het uitkijken naar de laatste uitgestippelde
rondrit van het seizoen 2019, afdeling
Beringen. Deze keer waren alle deelnemers en deelneemsters vrijgesteld
van het inschrijvingsgeld, ieder van
ons kon deze mooie geste van het
bestuur ten zeerste appreciëren.

We maakten onze opwachting in “Taverne Drakar“ te Leopoldsburg, gelegen nabij de Jachthaven aan de kanaalkom
en genoemd naar een type Vikingschip van omstreeks 1100
na Christus. Een 40 tal oldtimers met 81 inzittenden hadden
zich aangemeld. Het weer was licht bewolkt met regelmatige
perioden van zon en een niet te verwaarlozen behaaglijke
temperatuur van ongeveer 23 graden Celsius. De parkingwachters deden prima hun taak en wij ontvingen van de ritorganisator Marnik Jacobs enkele consumptiebonnen voor
koffie/thee, cava en taart met koffie voor na de rit.
Het roadbook was in kleurendruk, had een heel verzorgd uiterlijk en volgens het bolleke pijl systeem uitgewerkt. Persoonlijk heb ik maar een klein gedeelte van de rit kunnen doen. Diverse “landelijke wegen en “holle steegjes“ in de streek van
Balen-Mol-Kasterlee-Vosselaar heb ik helaas moeten missen.
Na de rit werden we opnieuw verwacht op onze vertrekbasis voor een nababbel met koffie en taart.
De afdeling Beringen kan terugblikken op een mooi oldtimerseizoen en wij, leden van de VVK, denken al stilletjes aan de
technische keuring van onze oldtimers die in 2020 op ons af komt. Natuurlijk hopen we ook weer in 2020 aan de talrijke
VVK ritten van de afdeling Beringen te kunnen deelnemen.
Verslag: Jos Ramaekers
Fotos: Martin Larminier
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Leuvenfoorrit • editie 2

8
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2019

Zondag morgen 8 september 09.45 uur, de eerste deelnemers voor de rondrit komen aan op de
parking van ijssalon “Bas“ te Boortmeerbeek .
Na zich te hebben ingeschreven en de nodige bonnetjes en documenten gekregen te hebben,
konden we ons aan tafel zetten en werd de innerlijke mens versterkt.

Het ontbijt bestond uit
pistolets en sandwiches, kaas , hesp, salami, lunchworst, confituur, choco en echte hoeve
boter. Koffie, thee en warme chocomelk a volonté, met als afsluiter voor iedereen nog 2 kleine
koffiekoeken ( of meer). Niet slecht als je weet
dat de uitbater van de zaak een Nederlander is.
Na een kleine briefing over het verdere verloop
van de rit en de eventuele omleidingen, konden
de 23 wagens om 11.00 uur starten.
We vertrokken richting Zaventem, passeerden
SKYES, ( het oude Belgocontrol), vervolgens
onder de startbaan (tarmac) door, richting Tervuren, voorbij het Museum van Midden Afrika,
richting rotonde met de muzikale dieren, om
daar de tweede afslag te nemen.
We wisten dat het open Monumentendag was, hadden daar rekening
mee gehouden, maar waren niet
op de hoogte van een garageverkoop in die bewuste straat.
Na een kleine omleiding konden
we onze weg terug oppikken en de
rit richting Hoeilaart verder zetten
om vervolgens aan het meer van
Genval aan te komen om effen op
adem te komen.
Dan ging het verder naar La Hulpe,
Hoeilaart en vervolgens richting
Huldenberg voor een tussenstop
waar ons in Hof ter Vaeren een ijsje
werd aangeboden.
Vandaar verder naar het Meerdaelwoud; Zoete Waters; om te finishen
in het Brouwershof, waar het koninginnenhapje of de mosselen klaar
stonden. Voor de tweede editie konden we weer op goed weer rekenen
al had de weerman het anders voorspeld. Al bij al weer een geslaagde
rondrit en blije gezichten.

Tekst en foto’s Patrick Vansweevelt
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Seizoen afsluiter

22
september

Op 22 september organiseerde de
afdeling Mechelen haar seizoenafsluiter.

2019

We startten aan ons clublokaal met
een lekker ontbijt. Traditiegetrouw
was er een mooie opkomst van meer
dan 25 wagens. Toen de meesten
toegekomen waren, werd de roadbook verdeeld en konden
we vertrekken onder een heerlijk herfstzonnetje.
Aanvankelijk reden we richting Mechelen, en nadien vervolgden onze weg via Schiplaken, Boortmeerbeek, Haacht, Werchter naar Rotselaar. Hier was er een stop voorzien aan de
Molen. Deze watermolen aan de Dijle met een geschiedenis
van 800 jaar is om zijn industrieel-archeologische waarde
een beschermd monument en werd samen met de omliggende huizen volledig gerestaureerd. Tijdens de rondleiding
met gids, kregen we uitvoerig toelichting over de geschiedenis en restauratiewerken van het complex dat nu ook als
co-housing in gebruik is.
Daarna leidde het roadbook ons richting Aarschot/Langdorp. Ondertussen hadden we reeds ondervonden dat
september de topmaand is om kermissen, rommelmarkten
of koersen te organiseren want enkele keren moesten we
noodgedwongen van het voorgeschreven parcours afwijken
omwille van dergelijke evenementen. Gelukkig konden we
toch steeds opnieuw op de juiste route inpikken.
De lunchstop was geboekt in Langdorp namelijk in landelijk
gelegen café Het Goor waar we met ons uitgebreid gezelschap zowat het ganse terras inpalmden.
Ook in de namiddag toerden langs veelal landelijke wegen
in de regio op de grens tussen de provincie Antwerpen en
Vlaams-Brabant om tenslotte via Bonheiden en Mechelen
opnieuw ons clublokaal te bereiken.
Daar konden we nog genieten van een lekkere maaltijd, enkele verfrissende drankjes en een gezellige babbel met onze
oldtimervrienden. De rit was zeker een succes; daartoe heeft het aangename herfstweer zeker bijgedragen. En in de
regen keerden we ‘s avonds zeer tevreden huiswaarts.
Met dank aan Patricia en Jean voor de organisatie van deze mooie rit.
Tekst: Rita Bijnens
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Waaslandtour

6
oktober

2019

Gezien het de eerste rit was die wij zelf organiseerden, vonden wij het best een beetje spannend.
De start was voorzien aan het kasteel Cortewalle in Beveren.
Kasteel Cortewalle is een Vlaamse waterburcht die dateert uit de 15e eeuw en jarenlang bewoond
werd door de familie de Brouchoven de Bergeyck.
Het ontbijt werd geserveerd in het koetshuis van het kasteel van waar we een prachtig zicht hadden op het mooie park.

Ondanks de slechte weervoorspellingen waren wij blij dat de meeste ingeschreven leden toch kwamen opdagen.
Nadat de roadbook verdeeld werd, kon de rit aangevat worden. Ondertussen was het lichtjes gaan regenen maar dat kon
het enthousiasme niet temperen.
De route leidde via Verrebroek en de Clinge richting Hulst en Axel. Vaak ging het langs kleine rustige wegen en dijken
omzoomd met prachtige bomenrijen en konden we genieten van het weidse polderlandschap met mooie natuurgebieden
en idyllische kreken die een oase van rust uitstralen.
Op de Krekeldijk in Meerdonk bewonderden we het bronzen kunstwerk “Free Foxes” van Caroline Coolen. Dit beeld stelt
een menselijke figuur en drie vossen met een opvallende rode vacht voor.
Na een rit van ongeveer 65 km bereikten we opnieuw Hulst, waar we voor het middagmaal verwacht werden in “the
Schuur”, restaurant gelegen juist buiten de stadswallen. We hadden hier ruim de tijd om bij te praten met de andere deelnemers.
Tijdens de maaltijd was het wel flink gaan regenen maar gelukkig was het opnieuw opgeklaard tegen het moment dat we
de namiddagroute gingen aanvatten; er kwam toen zelfs een bescheiden waterzonnetje piepen.
In de namiddag ging de tocht via Kieldrecht richting Nieuw Namen en Emmadorp waar achter de dijk het Verdronken
Land van Saeftingen gelegen is. Verder volgden we een tijdje de richting van de Hedwige Prosperpolder en kregen we al
snel de koeltorens van Doel in het vizier. Alvorens Doel te bereiken, werden we traditiegetrouw, nog getrakteerd op een
kilometerlange kasseiweg in slechte staat.
Het roadbook liet de keuze het verlaten spookdorp Doel al dan niet in te rijden maar de meesten verkozen toch het dorp te
verkennen en een kijkje te nemen op de dijk. Hier heeft men een zicht op de Schelde, de jachthaven en de bekende molen
en wordt men tevens geconfronteerd met de nabijheid van de koeltorens. De dichtgetimmerde huizen en de gedachte dat
de bewoners hun dorp en hun eigendom moesten verlaten, liet bij velen toch een weemoedige indruk achter.
Na Doel lieten we de natuur achter ons en reden we langs een stukje van het havengebied. Via Kallo en Kieldrecht leidde
de wegbeschrijving ons naar Melsele waar de rit eindigde in café “de Mops”. Bij een drankje konden we nog even gezellig
napraten. Wij waren vooral blij met de positieve reacties, ons ingangsexamen als rit organisator was blijkbaar geslaagd
en voor herhaling vatbaar. Dat vonden wij alvast een mooi compliment.
Tekst: Rita en Nico Haarselhorst
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Seasons Closing Event Zolder

31
oktober

Half zes ‘s ochtends. Nul graden … koud. We trekken de eerste poort open aan het Circuit Zolder.
Rijden naar achter, het is stil in de auto en op het Circuit. Vandaag is het zover, onze eerste Track
and Classics Day. Vier maanden voorbereiding zijn hieraan voorafgegaan. We stappen uit en
beginnen de boxen los te maken en open te doen. Hier gaat straks de veiling door. We rijden vier
wagens buiten, naar de Drive it yourself zone. In deze wagens gaat iedereen die nog nooit met een
Classic gereden heeft kunnen proeven wat het is terug in de tijd te gaan. Zelf rijden jawel. Onder
begeleiding dat wel. De wagens
staan op hun plaats. Zal er genoeg interesse zijn? Laat ons hopen van wel. En nu vooral verder doen en zorgen dat we om zeven uur kunnen
starten, want dan worden de eerste bezoekers verwacht.
Een tachtigtal vrijwilligers nemen stilaan hun plaats in, ieder op zijn plek. De bus van Te Gek! stond er al van de
dag voordien en daar komt nu Stan De Opgroeicaravan
binnengereden. De dames maken zich ook klaar voor de
dag. Daar doen we het vandaag voor, fun and fundraising.

2019

10

Seasons Closing Event Zolder
Ondertussen is het tien uur
geworden. Er gonst een
prettige bedrijvigheid over
het Circuit. Wagens rijden
af en aan, piloten van de
dag racen over het circuit.
De wagens die straks zullen worden te koop aangeboden in de veiling worden
gekeurd en van commentaar voorzien. We merken
dat ook het zelf mogen rijden met de Classic succes
heeft. Waar we ook kijken,
overal tevreden en lachende gezichten te zien.
Twaalf uur, motor silence. Tijd om wat te eten in de Ottobar. Voor sommigen echter niet. Zij kunnen met hun elektrische wagens over het circuit razen. Elektrisch heeft zo
zijn voordelen, blijkt.

Twee uur, de veilingmeesters beginnen zich klaar te maken. Het wordt een heuse voorrij veiling. Half drie, de eerste wagen
wordt gracieus binnen gereden. Het bieden start. De één na de andere wagen rijdt voor en krijgt de nodige aandacht. Het
is een mooie verzameling van wagens die de moeite waard zijn. Twee uur later zijn ze allemaal gepasseerd. Dan begint
het onderhandelen over de bijna verkopen. We eindigen met een mooi resultaat.
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Seasons Closing Event Zolder
Ondertussen gaat het racen gewoon door. Iedereen die
zich wil uitleven kan dat doen volgens verschillende formules.

Meerijden kan ook. En daar zijn nogal wat geïnteresseerden voor. Speciale aandacht voor een groep jongeren en hun
begeleiders. Spanning bij het wachten. Dan een wagen kiezen. Instappen en weg ermee. Na een ronde of vier komen ze
terug binnen, stuk voor stuk lachende gezichten. Hier en daar de opmerking ‘het mocht van mij nog wat sneller gaan’. De
volgende de wagen in.

Meerijden kan ook. En daar zijn nogal wat geïnteresseerden voor. Speciale aandacht voor een groep jongeren en hun
begeleiders. Spanning bij het wachten. Dan een wagen kiezen. Instappen en weg ermee. Na een ronde of vier komen ze
terug binnen, stuk voor stuk lachende gezichten. Hier en daar de opmerking ‘het mocht van mij nog wat sneller gaan’. De
volgende de wagen in.
Half zes, het gebulder stopt. Het geroezemoes keert terug. Wagens worden op trailers gereden, bezoekers
nemen afscheid en rijden rustig het
terrein af. Er wordt een aanrijdingsformulier ingevuld, kan gebeuren. De
afterdrink zet zich in. De vrijwilligers
starten met het opruimen van het terrein. Iedereen is het erover eens, het
was goed. Hartelijk dank aan iedereen, tot de volgende editie.

Tekst en foto’s Herman Deroost
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KALENDER VVK 2020
Hieronder vindt u alle evenementen die de verschillende regio’s voor u in petto
hebben in 2020: 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.

5 januari
10 januari
19 januari
31 jan-1 feb
15-16 februari
6-8 maart
14-15 maart
14 maart
15 maart
26 maart
29 maart
13 april
19 april
26 april
10 mei
16-17 mei
31 mei
8-14 juni
14 juni
18 juni
21 juni
4 juli
5 juli
5 juli
16 juli
17 juli
1 augustus
2 augustus
21-23 augustus
30 augustus
5 september
6 september
13 september
18-20 september
31 oktober
20-22 november
12 december
13 december

Nieuwjaarsdrink (Aarschot)
Nieuwjaarsreceptie (Beringen)
Algemene Ledenvergadering in Lommel
20 jaar Lommel
beurs Gent
beurs Antwerpen
Beurs Genk
Grill & bowling (Lommel)
Winterwielen (Antwerpen)
Technoclassic Essen
Hageland – 2e editie (Aarschot)
Paasuitstap (Beringen)
Rit Mechelen
de RC rit – 5e jubileum editie (Lommel)
High-Tea (Aarschot)
tweedaagse (Asse)
Pinksterrit (Urbain Lambrichts)
Buitenlandse reis Kroatië (Mechelen)
5e Noordlimburgse oldtimerrit (Lommel)
avondrit Mechelen
Bekerrit (Beringen)
“Begankenis me aa otos” (Mechelen)
Ardennenrit (Beringen)
Nostalgierit (Mechelen)
Avondrit Mechelen
avondrit West Vlaanderen
Schloss Dyck (Beringen)
’t Zeetje (Antwerpen)
3 daagse uitstap (Lommel)
Oogstrit (West Vlaanderen)
Aarschot gaat Mandarijns
2e Kempenrit (Beringen)
Leuven foorrit – 3e editie (Aarschot)
driedaagse Vogezen (Mechelen)
4e editie Halloween (Mechelen)
beurs Brussel
Eindejaarsetentje (Lommel)
Eindejaarsetentje (Mechelen)
D R U K K E R I J
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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
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. 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

Nieuw
clublokaal
vanaf
februari
2020:

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 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
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De Voorzitter,
en het volledige bestuur
van VVK
Wensen u van harte
hele fijne Feestdagen!

