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 Akeli: Jef Jacobs (0468 11 80 35) 

• We zijn er terug klaar voor op 9 mei 2022...  

• Vertrek 'De Sellerie' om 20.00 uur s9pt. Mooi ritje rich9ng 
Geel met bezoek aan de 'Yach9ng Club'. Bij goed weer 
kunnen we plaatsnemen op een groot terras met zicht op 
de jachthaven.  

• Leden die een hapje willen eten voor de rit kunnen te-
recht op gsm: 0475 36 68 71 of pierrestub-
be@hotmail.com voor reserva9e. 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 

Réunion le MERCREDI 4 mai de 19h à 22h. 

Thème: “ Jaguars slot racing des années 50 à nos jours”  

Me confirmer votre présence pour le 1 mai par mail. 

The Na9onal Brasserie. 
Du Roy de Blicquylaan 7, 1933 Zaventem  

h�ps://www.thenaonalgolf.be/fr 

 Hageland: Ron Nakken (0499 96 95 03) 

• We komen in het Hageland bijeen op 19 mei 2022 
om 18.30u voor diegene die willen eten 
(keuzemenu wordt via mail verstuurd)  

• Om 19.30u s9pt vertrekken we voor een toertje 
met onze Jaguar en gaan we ergens iets drinken.  

 

 Vlaanderen: Ivan Tratsaert (0477 28 40 53) 

• Op woensdag 4 mei nemen Linda en Paul ons mee rich9ng Vlaamse 
Ardennen voor een rit van ongeveer 50 km.  

• Samenkomen doen we in ’t KloeOe (Hoogstraat 9 – Kruishoutem) 
vanaf 18u30.  Starten toen we s9pt om 19u00.  

• Na een uurtje langs vlaamse wegen komen we aan in het restaurant 
voor het diner.  

• Keuze hoofdmenu: vis van de dag of rundsvlees  

• Prijs all-in: 55,00 euro per persoon   

 Wallonie : Joël Robin (0475 80 14 66) 

• Spa-Classics : inscrip9ons clôturées  

• Rétro-moteur Ciney du 4 au 6 juin 2022, nous y serons 

présents pour vous accueillir.  

• Bri9sh days Stavelot les 18 & 19 juin 2022 n'oubliez pas de 

vous inscrire pour les ballades, informa9ons sur le site  

Regionale ac�viteiten - Ac�vités régionales 

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


























