Activiteitenkalender

20 aug. 2021

KBCCCC
De organisatie voorwaarden zullen bepaald worden door de dan vigerende
coronamaatregelen.


Herfstrit: : 19 september 2021.
De herfstrit wordt georganiseerd door Anne Lichtert en Willy De Meulder.
De rit verkent het noord westen van de provincie Antwerpen, streelt het Antwerpse
havengebied en kronkelt door de landelijke Voorkempen.



Abarth Works Museum. 23 Oktober 2021 om 10 u.
Adres: Jozef Van Instraat 5 A, 2500 Lier.



Clubdiner: zondag 7 november 2021 van 11 u tot 16 u in
Den Eyck
Houtum 39
Kasterlee


Interclassics Brussels: 20.11.2021.
Gewoontegetrouw brengt de club een bezoek aan deze beurs.
Op de steun van KBC Private Banking wordt opnieuw gerekend.

Uitnodigingsbrieven worden ongeveer 1 maand voor datum aan de KBCCCC-leden
verzonden.

Bevriende organisaties


Centomiglia: wordt dit jaar niet georganiseerd



Kiwanis on tour: zondag 12 september 2021.
Deelname onder KBCCCC-vlag bij voldoende aantal inschrijvingen:
Gunsttarief voor leden KBCCCC:
Deelname + lunch + roadbook: € 25 p.p.
Ontbijt (optioneel): € 20 p.p.
Diner Faculty Club (optioneel): € 85 p.p.
All-in: € 130 p.p. en € 250 voor 2 personen.
Inschrijvingen d.m.v. het inschrijvingsformulier te verkrijgen op hun website
www.kiwanisleuven.be
In het vak opmerkingen te vermelden: “KBCCCC” en het aantal deelnemers, het
aantal ontbijten, het aantal lunches, het aantal diners en het aantal roadbooks.
Graag bevestiging van de inschrijving naar de mailbox van KBCCCC
kbcccc@outlook.be.

Gevraagd : kandidaat organisatoren.
We gaan ervan uit dat vanaf 2022 het samenstellen van onze kalender corona-vrij kan
gebeuren en dat bijgevolg buitenlandse meerdaagse rallyritten opnieuw tot de
mogelijkheden behoren.
Voor het opzetten van de herfstrit van 2023 zijn we nog op zoek naar kandidaten. Ook
voor 2024 e.v. staat onze agenda nog blank.
Ken je leuke plekjes, lieflijke landwegeltjes en bosrijke lanen om te toeren, stel je
kandidaat. Het bestuur helpt je bij het samenstellen
van de roadbook, het opstellen van het budget en de testritten op het parcours. Elke
suggestie voor een interessant bezoek of uitstap
is eveneens van harte welkom.
Heb jij een goed idee, een suggestie of zelfs een nog niet ingevulde wens die in de
clubsfeer kan passen: laat het ons weten met een
eenvoudig mailtje naar onze mailbox of (spreek) of skype één van de bestuursleden.

Nog veel rijplezier

Danny Pauwels, Joris Huybens, Guido Mast, Luc Gijsens en Paul D’Haeyer
KBC Classic Car Club
E: kbcccc@outlook.be

