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 Akeli: Jef Jacobs (0468 11 80 35) 
Vertrek 'De Sellerie' s8pt te 20.00 uur op maandag 12 september. 

Ritje naar Kasterlee met bezoek aan domein van 'Cars, Coffee & More'. 

Hier komen wekelijks op dinsdag meer dan 100 old8mers bijeen voor 
Cars & Coffee en geregeld zijn er in de WE bijeenkomsten van verschil-
lende clubs. 

Wij zijn met onze club op maandagavond welkom om op het terras en 
of in de leuke kan8ne te genieten van een drankje. 

Voor de eters, gelieve rechtstreeks te reserveren bij De Sellerie (tel. 
014/749074). 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 

 

Pas de réunion, nous par8cipons au rallye du Jura.  

 

  

 Hageland: Ron Nakken (0499 96 95 03) 

 

Samenkomst in Het Craeywinckelhof om 19.00u op 15/09 
voor een ritje. Verdere info volgt per e-mail.  

 

 Vlaanderen: Ivan Tratsaert (0477 28 40 53) 

Op woensdagavond 7 september neemt Johan Colpaert ons mee voor een avondrit 

van ongeveer 53 km langs bekende en onbekende wegen.  Starten doen we om 

18u00 in Hotel-Restaurant Van der Valk Drongen.De eindloca8e blij
 een goed be-

waard geheim.  Het enige wat we verklappen is dat deze in het Knokke-Zoute ligt. 

Startloca8e: Hotel-Van der Valk –  9031 Drongen     Eindloca8e: ??? 

Menu: Voorgerecht (Huisgemaakte garnaalkrokeJen of rundscarpaccio) – Hoofdge-

recht (Gebakken slibtongetjes of Gebakken Rib-Eye) – Dessert (Dame Blanche of Crè-

me brulée of Café glacé) - Aperi8ef, water en aangepaste wijnen inbegrepen  ==> 

Prijs: 85,00 euro per persoon ter plaatse te betalen 

Inschrijving via ivan.tratsaert@telenet.be voor 3 september 

 Wallonie : Joël Robin (0475 80 14 66) 

 

La première réunion de notre groupe aura lieu le mercredi 14 septembre 
prochain, dès 19h00, avec possibilité de partager un repas mais sans 
obligation. 
Lieu de rendez-vous: « Le Félicien »  Avenue d’Ecolys 2 – bte 3 5020 
NAMUR -    E42 – sortie 12 

Merci de m’informer, si possible, de votre présence. Bonne rentrée à 
toutes et tous. 

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. 


