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 Akeli: Jef Jacobs (0468 11 80 35) 
Vertrek De Sellerie s7pt om 20.00 uur op 11 juli 2022. 

Ritje binnendoor naar Geel met bezoek aan het Brouwerijmuseum van 
de Heer Helsen Ludo. 

Collec7e van biera<ributen van de vroegere Geelse brouwerijen. Dit is 
een leuke aanrader! 

2,50 euro PP (bezoek museum incluis 2 dranken) ter plaatse af te reke-
nen met Jef. 

Voor de eters, gelieve rechtstreeks te reserveren bij De Sellerie (tel. 
014/749074) want Pierre is met vakan7e. 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 

Réunion de la sec7on Brabant le mercredi 6 juillet de 19h à 22h.  

 

The Na7onal Brasserie. Du Roy de Blicquylaan 7, 1933 Zaventem.  

h<ps://www.thena7onalgolf.be/fr  

 

Info: Ch. De Maeyer – Tel. 02 721 02 35 – ch.de.maeyer@skynet.be 

 Hageland: Ron Nakken (0499 96 95 03) 

Onze maandelijkse bijeenkomst valt traditiegetrouw op 21 juli. 
 

We doen dan onze jaarlijkse picknick. 
 

We komen om 11.00u samen in het Craywinckelhof om naar Muizen te 
rijden waar we gebruik mogen maken van de parktuin van Arnout 
Schotsmans. 
 

Dus iedereen brengt drank, eten, deken… mee voor zichzelf.  

 Vlaanderen: Ivan Tratsaert (0477 28 40 53) 

Op woensdag 6 juli spreken we om 19u00 af in Brasserie Soda (Grote Steenweg 92 te 
9840 Zevergem/De Pinte) voor onze maandelijkse bijeenkomst. 
 

Menu: Aperitief - Voorgerecht (Grijze noordzeegarnaalkroket 2 stuks of Carpaccio 
van 100% Black Angus Beef) - Hoofdgerecht (Chateaubriand "West-Vlaams rood" of 
Noordzee tongfilet "Meunière") - Dessert (Crème brulée of Café Glacé) - Inclusief 
dranken  

Prijs all-in: 69,00 euro per persoon (ter plaatse af te rekenen) 
 

Inschrijven via ivan.tratsaert@telenet.be voor 2 juli 2022 

 Wallonie : Joël Robin (0475 80 14 66) 

• Merci pour votre présence et sou7en lors des trois dernières ac7vi-
tés de mai et de juin 

• A par7r de septembre, nous organiserons des réunions conviviales, 
mensuelles plus d'infos suivront ultérieurement. 

• D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances au volant de votre 
Jaguar avec votre famille.  

Regionale ac�viteiten - Ac�vités régionales 

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













Adverten�es / Annonces 

Ik doe deze oproep omdat ik al jaren op zoek ben naar de Daimler die ik 18 

jaar geleden door omstandigheden heb verkocht. Graag zou ik weten hoe 

het met de auto gaat en of ik indien mogelijk de wagen zou kunnen gebrui-

ken voor mijn aankomende bruilo .  

De wagen is een Jaguar Daimler XJ40 automaat van het bouwjaar 1992 (13

-05-1992). De wagen is jet black met een kersenrood interieur. De wagen 

hee  beige zonneschermen achteraan en het D logo op de motorkap. Het 

chassis nummer is: SAJDKALD4AK661670. 

Als u de wagen kent of eigenaar bent zou U mij dan willen contacteren? 

Alvast bedankt,  

Karen 

GSM 0498 85 78 00  



Overlijden van ons bestuurslid Marc Van Moerbeke. 

Le décès de Marc Van Moerbeke, membre du Conseil d’Administra�on. 


