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Activiteitenkalender 

 

1. Eigen activiteiten 

Zaterdag 17/11/2018 - Beurs Interclassics Brussel:  Ook dit jaar trekt de KBC Classic Car Club naar de 

Heizelpaleizen in Brussel voor de grote old timerbeurs “Interclassics”.  De uitnodiging met details 

voor deze uitstap volgt ergens eind oktober. 

Zaterdag 15/12/2018 – Thematentoonstelling Porsche 70th Anniversary:  Na Renault tijdens de 

zomermaanden, is het in Autoworld nu tijd voor een thematentoonstelling over 70 jaar Porsche.  De 

uitnodiging voor deze activiteit mag je eind november in je mailbox verwachten.  Meer informatie bij 

Marc Kaptein (hedonista@telenet.be). 

Vrijdag 07 t.e.m. maandag 10/06/2019 – Baie de Somme:  Ook deze data kan je al vrijhouden in je 

agenda.  We trekken tijdens het Pinksterweekend van 2019 opnieuw de grens over, meer bepaald 

naar de “Baie de Somme”.  Marc en Walter spiegelen ons schitterende ritten voor door deze 

prachtige omgeving in Noord-Frankrijk.  De uitnodiging volgt in het najaar van 2018. 

 

2. Activiteiten (mede-) georganiseerd door onze leden of met een KBC-link 

Woensdag 15/08/2018 – 4
e
 Meet and Greet Cars & Bikes:  Olivier De Meulder, zoon van Anne 

Lichtert en Willy De Meulder, organiseert voor de derde maal de Meet and Greet Cars & Bikes in 

Zoersel.  Je kan er die dag vanaf 11u terecht met je old timer, supercar of motor (parkeerterrein KFC 

Zoersel, Westmallebaan 138 te Zoersel).  Meer info bij Olivier De Meulder (info@carsandbikes.be). 

Zondag 23/09/2018 - Kastelenroute:  Waren jullie er vier jaar geleden ook bij in Bachte-Maria-

Leerne?  Ons lid Kristien Lootens en haar echtgenoot Fabian Demaret nodigen je namelijk opnieuw 

uit op hun Kastelenroute, maar deze keer vanuit de Veerstraat in St Martens-Leerne.  Hou alvast de 

datum vrij in je agenda.  Meer info bij Kristien en Fabian via fkdemaretlootens@gmail.com. 
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Jij komt toch ook? 

______________________________ 


