
Activiteitenkalender 2019. 
 

 Op zaterdag 20  juli 2019 bezoekt KBCCCC in het Automuseum in het Half 
Eeuwfeestpark de tentoonstelling 100 jaar Citroen. De inschrijvingen 
hiervoor zijn reeds afgesloten. Afspraak aan de ingang van Autoworld 
(Jubelpark 11 te Brussel). 
 

 Op zaterdag 3 augustus 2019 bezoekt KBCCCC  The Classic Days at Schloss 
Dyck (bij Mönchengladbach, +-170km, 29€ pp.)  https://www.classic-
days.de/    
Hoe spreken we af?  
Zaterdag 3/8/2019 om 9 u op de carpoolparking aan uitrit “25 Halen” van 
de E314 op de Staatsbaan in Halen (naast garage “Cars in a Box”). 
 

 Voor het najaar is het uitkijken naar de Herfstrit die Mieke en Thierry gaan 
organiseren op 22 september 2019. 
De rit vertrekt in Boom en leidt ons door Klein-Brabant langs Puurs en 
Breendonk.  
 

 Zondag 17 november 2019 komen we samen in Kasterlee voor een 
herfstbrunch. De uitnodigingen werden reeds verstuurd. 
Waar :  DEN EYCK   Houtum 39  2460 Kasterlee 
Wanneer :  Zondag 17/11/2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur  
Prijzen :  Volwassenen: ALL IN: € 59,00 incl. aperitief, huiswijnen, bieren, 
                   frisdranken, koffie en  thee van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
                Kinderen:  tot 10 jaar: gratis 
                ALL IN 10 tot 15 jaar: € 25,00 
                Animatie: gratis (Doorlopende animatie van 12.00 u tot 16.00 u) 
                Meer info : http://deneyck.groepvaneyck.be/brunches/ 
Hoe inschrijven: 
Per e-mail naar KBCCCC met vermelding van het aantal volwassenen en 
aantal kinderen en hun leeftijd. 
e-mail adres: KBCCCC@outlook.be 
Inschrijvingen worden geregistreerd na betaling op de bankrekening van de 
KBC Classic Car Club “BE63 7390 1017 6008”.  
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 Op 15, 16 en 17 november wordt de Interclassics Brussels in de Expo-
paleizen georganiseerd. We trachten, zoals in de voorbije jaren,  
een aantal vrijkaarten voor deze beurs te bekomen bij KBC Private Banking, 
één van de sponsors van deze beurs.  
Reserveer zaterdag 16 november 2019 in jullie agenda. We houden jullie op 
de hoogte. 

 

 
Uitnodiging van bevriende organisaties. 

 Op 15 augustus 2019 organiseert Olivier, zoon van clublid Anne Lichtert en 
Willy De Meulder, voor het vijfde jaar op rij Cars and Bikes, een meet en greet 
voor oldtimers, special cars and bikes in Zoersel op 15/08/2019. Affiche in 
bijlage. 
 

 Op 25 augustus 2019 organiseert clublid André-Marie Mouton de 3° Rallye du 
Fonds Jacques Goor. De rally vertrekt vanuit Dinant en doorkruist deze regio  
om te eindigen in  Meux. De opbrengst gaat volledig naar het fonds Jacques 

Goor - http://www.4scc.be - ter bestrijding van kanker. 

Voor bijkomende info en inschrijvingen kan je terecht bij 
andremariemouton@hotmail.com. 
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