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 Akeli: MVM ad interim (0475 980 987) 

• Het is ons nog niet gelukt om Jef terug voor onze kar te 
spannen, maar hij houdt de deur op een kier. 

• We zijn het er allemaal over eens dat Jef er bij hoort !!! 

• We gaan dan eindelijk onze “nieuwjaarsrecep�e” doen. 
• Op 14 maart om 20.00 uur nodigt Akeli jullie uit op een 

natje en een droogje. U aangeboden door de Akeli.  
• Reserva;e is echt noodzakelijk voor een vlo<e catering. 

• Voorafgaand kunt u om 18.00 uur, op eigen kosten, à la 
carte een hapje eten in het restaurant.  

• Reserveren uiterlijk op 10/03/2022 bij MVM: op gsm 
0475/980 987 of marc.vanmoerbeke@telenet.be 

• De Sellerie - Sassenhout 62 - 2290 Vosselaar. 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 

• Pas encore de réunion, on a<end la levé des restric�-
ons !!!! 

 Hageland: Ron Nakken (0499 96 95 03) 

• Op 17/03 20.00 uur ontvangt Hageland een spreker. 

• Guy Vanleeuw vertelt ons meer over de restaura;e van 
zijn E-Type. U kan eventueel reeds om 18.30 uur een hap-
je komen eten. Verdere info hierover komt per mail.  

• Graag uiterlijk op 11/03 reserveren bij Ron. 

• Gsm: 0499 96 95 03 of ron.nakken@telenet.be 

• Craeywinkelhof - Staatsbaan 263 - 3210 Lubbeek 

 Vlaanderen: Ivan Tratsaert (0477 28 40 53) 

• Het is zover !!! We’re back.  

• We komen samen op woensdag 2 maart om 19.30 uur. 

• Inschrijven uiterlijk 23/02/2022 bij Ivan: 

• GSM: 0477 28 40 53 of ivan.tratsaert@telenet.be 

• Menu, zie verder in de Flash. Incl. water en 2 glazen wijn. 

• Prijs 60 € ter plekke af te rekenen. 

• Restaurant Ter Doest - Ter Doeststraat 4 - 8480 Lissewege 

 Wallonie : Joël Robin (0475 80 14 66) 

• En a<endant de nous retrouver nous vous souhaitons le 

meilleur pour l'année 2022 et nous réjouissons de vous 

revoir.  

• N’oubliez pas: SPA CLASSIC en Mai 2022 !!! 

• Et BriHsh Days à Stavelot en Juin2022 !!! 

• Prenez soin de vous et des vôtres.  

Regionale ac�viteiten - Ac�vités régionales 

Alle info op de JDC website  -  Toutes infos sur le site-web de JDC 



JDC Vlaanderen woensdag 2/03/2022 - 19.30 uur 

Ter Doest - Ter Doeststraat 4 - 8480 Lissewege 

Inschrijven, uiterlijk 23/02/2022, bij Ivan 

GSM: 0477 28 40 53 of  

E-mail: ivan.tratsaert@telenet.be 

Menu: 

Aperi;ef aangeboden door JDC-Vlaanderen 

  

Voorgerecht: 

Huisgemaakte garnaalkroke<en met Zeebrugse grijze garnalen, peter-

selie en citroen 

OF 

Carpaccio van het West-Vlaams tussenrib met huisgemaakte ganzen-

lever ‘Toulouse’ en schilfers van parmezaan. 

  

Hoofdgerecht: 

Ribstuk van het Belgisch Wit-Blauw geroosterd op het houtvuur, huis-

gemaakte béarnaise, dagverse frietjes en een fris slaatje. 

OF 

Noorse kabeljauw gepocheerd met mousselinesaus, kruidenpuree en 

lentegroenten. 

  

Dessert: 

Eton Mess 

  

Inclusief water en 2 glazen wijn  

  

Prijs: 60 euro per persoon. 
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Rumst,  15/02/2022 

 

Inderdaad, het is de hoogste ;jd, maar u kent de procedure! 

Wij ontvangen graag uw lidgeld uiterlijk op 1 maart  

op onze rekening, met vermelding van uw LIDNUMMER. 

———————————————— 

Rumst, le 15/02/2022 

En effet, il est grand temps, mais vous connaissez la procédure !  

Merci de régler votre co�sa�on au plus tard pour le  

1
er

 mars à notre compte en communiquant votre Numéro de membre. 
 

BE48 2100 5620 9027    BIC: GEBABEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Cordialement, 

 

William De Wi<e 

Board – Members Admininstrator 

Gsm: + 32 495 323 889  

Email: william.swdw@live.be 

 

Lidgeld / Cotsa�on Jaguar Drivers’ Club : 70 € 

supplément MASTER member : 50 € extra 

FLASH op papier / FLASH sur papier : 50 € extra 



Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Sec�on -  Area 60 

Inschrijven doet u op de JDC website — Les inscrip�ons se font sur le site Web JDC. 

  JDC — ACTIVITEITEN KALENDER 

CALENDRIER DES ACTIVITES — 2022 

Info: Marc Van Moerbeke 0475 980 987  

marc.vanmoerbeke@telenet.be 

Uw inschrijving is pas defini�ef NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening. Noodzakelijke meldingen bij uw beta-

ling: uw naam, lidnummer en onze referen�e. — Votre inscrip�on deviendra défini�ve dès récep�on de votre paiement sur 

notre compte bancaire. A men�onner sur votre paiement: votre nom, votre N° de membre et notre référence. 
IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

With thanks to 

our sponsor 

Jaguar Belux 

 

• 11-13/03/2022 Antwerp Classic Salon—Jaguar E-Type 60 years     Geannuleerd !!! 

• 24/04/2022 Algemene Ledenvergadering - Assemblée Générale (MVM)  

• 04/05/2022 Ritje van Paul & Linda regio Vlaanderen 

• 08/05/2022 Rallye des Ardennes (RN) 

• 18-25/05/2022 UK Coast to Coast (AP) 

• 20-21-22/05/2022 JDC & Spa Classic (JR) 

• 04-06/06/2022 Rétro Moteur Ciney (JR) 

• 18-19/06/2022 British Car Meeting - Abbaye De Stavelot (JR) 

• 26/06/2022 BBQ National (Young- & Oldtimer) (CD/RN) ref: 7022 00 

• 07/08/2022 Rally Van Vlaanderen (PVP) ref: 7022 06 

• 04-08/09/2022 Rallye du Jura (AMM) 

• 18-20/11/2022 Interclassic Bruxelles - Brussel (RN) 

!!! Onder voorbehoud van: / Sous réserve de: Covid 19 !!! 



















































Rallye du Jura: Avis important !!!! 

 

Le rallye du Jura est "sold out" sur les 40 chambres ini"alement 

réservées. L'organisateur à obtenu à l'Hôtel Domaine de Divo-

rinne  - 10 chambres supplémentaires max (même catégorie- 

chambre confort). 

Cependant l'auberge de la Guiene2e qui nous accueille le lundi 

05/09/2022 à midi ne peut recevoir que max 80 personnes.  

Pour les par�cipants des 10 chambres supplémentaires il a été 

conclu un lunch à l'auberge des Erables à La Pesse soit à 10km 

de La Guiene%e. Tout le reste du rallye est iden"que. Les par"-

cipants qui s'inscrivent aux 10 chambres complémentaires ac-

ceptent ce2e modifica"on pour le repas du lundi 05/09/22 et 

ce sans changement de prix. 

————————————————————————————- 

Rally van de Jura: Belangrijk bericht !!! 

De Jura Rally is uitverkocht voor de 40 kamers die oorspronke-

lijk geboekt waren. De organisator hee
 in Hotel Domaine de 

Divorinne - maximaal 10 extra kamers verkregen (zelfde cate-

gorie - comfort kamer). 

De Auberge de la Guiene<e, die ons op maandag 05/09/2022 

's middags zal ontvangen, hee
 echter slechts plaats voor 

maximaal 80 personen.  

Voor de deelnemers van de 10 extra kamers is een lunch afge-

sproken in de Auberge des Erables in La Pesse, op 10 km van 

La Guiene<e. De rest van de rally is iden�ek. Deelnemers die 

zich inschrijven voor de 10 extra kamers aanvaarden deze wijzi-

ging voor de lunch op maandag 05/09/22 zonder prijswijziging. 










































