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 Akeli: Jef Jacobs (0468 11 80 35) 
Eindelijk na 3 jaar weer een mosselfestijn bij AKELI op 10.10.22 te 20.00 uur in 'De 

Sellerie'. 

Pascale en haar team beëindigen speciaal hun jaarlijks verlof met 2 dagen voor 
onze vaste 2° maandag van de maand!! 
  

Prijs 28.00 euro voor mosselen met frietjes 

Alternatieven :  Stoofpotje van hert met kroketjes of Kabeljauw met kreeftensaus en 
puree voor dezelfde prijs. 

Incluis plat en bruiswater!  
Opgelet: verplicht inschrijven voor 6 oktober 2022. 

 Brabant : Ch. De Maeyer (02/721.02.35) 
 

Réunion le mercredi 5 octobre de 19h à 22h 

 

Me confirmer votre présence pour le 3 octobre par mail. 

  

 Hageland: Ron Nakken (0499 96 95 03) 

 

Samenkomst in Het Craeywinckelhof om 19.00u op 20/10  voor de 
eters en daarna een bedrijfsbezoek. 
 

Verdere info volgt per e-mail. 

 Vlaanderen: Ivan Tratsaert (0477 28 40 53) 

Op woensdagavond 5 oktober om 19u00 zijn we te gast bij Luc en An-
nemie Gryp. 
Locatie: Muizeveld 9 – 8480 Ichtegem 

Menu: 

• Aperitief met hapjes 

• Italiaans buffet 

• Dessert & koffie 

Wijnen wit - rood  - frisdrank - alle dranken inbegrepen 

Prijs: +/- 70,00 euro per persoon ter plaatse te betalen 

Inschrijving via ivan.tratsaert@telenet.be voor 27 september  

 Wallonie : Joël Robin (0475 80 14 66) 

Notre première réunion de région du 14 septembre fut très positive. 
La prochaine rencontre aura lieu au même endroit le 7 novembre à 
19h00 

Le Félicien Avenue d’Ecolys 2 – bte 3 5020 NAMUR -    E42 – sortie 
12 

Prochaine activité programmée : 
16/10 ANS retrouvailles de l’APAM – exposition statique de véhicules 
anciens libre et gratuite 

Suivant le nombre d’inscrits, petite ballade + repas convivial 
27/10 – ballade d’un jour, sans RB 12 voitures maxi pour terminer dans 
un restaurant gastronomique (GIVET)  

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  

Gezocht door Jaguar Drivers’ Club: 

 

Het materiaal van onze club wordt bewaard in een container bij onze 

penningmeester Ria Bormans. Spij8g genoeg stopt Ria einde dit jaar 

met haar zaak en zal er geen plaats meer zijn voor onze spullen. JDC 

zoekt dus een garage of lokaal van 15m² om het materiaal te kunnen 

stokeren.  

Wie kan ons iets aanbieden? 

Gelieve contact op te nemen met onze voorzi>er Chris8ne Deldime  

0475/352192 

 


