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NEGENTIENDE
OLDTIMERSHOW
voor

AUTO's, MOTO's en FIETSEN
15 APRIL 2007, KALKEN
ter gelegenheid van Molekenskermis

v.u. Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, p.a. Kruisenstraat 70, 9270 Kalken
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Opzet
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heeft de eer U op
15 april 2007 uit te nodigen op de negentiende
Oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen. Zoals
gewoonlijk willen we van die gebeurtenis iets
aangenaams en moois maken.
Ter gelegenheid van de oldtimershow loopt de
fototentoonstelling 100 jaar Wielrennen in Kalken,
1907-2007.
Tijdens de rondrit voor fietsen hernieuwen we de
kennismaking met Kalken en voor de motoren en
auto’s wordt, naar gewoonte, een aparte rondrit
uitgestippeld.
Na de tocht is er voor alle ingeschreven deelnemers een
drankje en een versnapering voorzien.
Er zijn prijzen voor aangepaste kledij, oudste
deelnemer, jongste deelnemer, verstkomende, winnaar
van de opdrachten, ...
Daarbovenop krijgt elke deelnemende chauffeur of
fietser, die zich vooraf tijdig ingeschreven heeft, een
aandenken.
Nieuw is dat een aparte rondrit voor bromfietsen wordt
georganiseerd (zie verder in dit mededelingenblad –
met aparte voorwaarden).
Illustratie kaftomslag:
Een heel jonge dame aan het stuur
van een Peugeot 4003, anno 1955
(verzameling
dokter
Paul
Sonneville).
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Vraag tot medewerking
De tijdens de vorige edities gesmaakte extra
inspanning van de organisatoren én de deelnemers
willen we tijdens de negentiende editie herhalen.
Die extra inspanning bestond uit twee initiatieven
- Geven van extra aandacht aan de voertuigen die
dateren van vóór 1935: die voertuigen krijgen een
aparte en voldoende grote standplaats vóór en na de
rondrit. Zij mogen tevens gratis deelnemen.
- Uitgebreide voorstelling van de deelnemers aan
de oldtimershow aan het publiek. Dat kan
gebeuren op basis van de gegevens die ons via het
formuliertje op de voorlaatste bladzijde bereikt.

De deelnemers met voertuigen die
ouder zijn dan 1935 kunnen gratis
deelnemen ! ! !
Noteer dat desgevallend duidelijk op
het inschrijvingsformulier op de laatste
pagina.
Nog vragen?
Stel ze gerust op sintpietersfeest@telenet.be.
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Technische gegevens
Samenkomst
Op zondag 15 april 2007 van 12.00 tot 13.00 uur te
Kalken, in de Noordenbos, de Kruisenstraat en de
Jozef Van De Veldestraat.
Aanmelding in de tent.
Start rondrit
vanaf 13.00 uur met tussenpozen
Prijsdeling
vanaf 17.30 uur in de tent
Deelnamekosten
voor auto's en moto's: 4 euro per voertuig
voor fietsers: 2 euro per fiets
Inschrijvingen vóór 8 april 2007
ofwel
- via overschrijving,
op rekeningnummer 750-9326461-69,
met vermelding oldtimershow 2007
ofwel
- persoonlijk aan Henri Bruyneel
Verdere inlichtingen
Henri Bruyneel, Noordenbos 2, 9270 Kalken
GSM 0476/73.26.43
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270
Kalken
tel. 09/367.83.54
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Voorzieningen
• Deelnemers van heinde en verre (andere ook,
natuurlijk) kunnen vanaf 11.30 uur een warme drank
of een warm hapje verkrijgen.
• In zaal De Koninklijke Harmonie is er
's namiddags (van 14 tot 18 uur) koffie en gebak.
• Voor de deelnameprijs aan de oldtimershow bieden
we elke betalende deelnemer een warme hap
(hotdog), twee drankbonnetjes en een aandenken aan.
Randanimatie
• Van 11.30 tot 14.00 uur wordt een eenvoudige
warme maaltijd aangeboden: Frietjes met stoofvlees.
Iedereen kan inschrijven aan € 8,00 / persoon
(drankje inbegrepen) ten laatste tot 8 april 2007.
Die inschrijving staat los van de inschrijving voor de
oldtimershow.
• Voor de kinderen staan kermisattracties klaar.
• In zaal Koninklijke Harmonie kan u gratis de
(foto)tentoonstelling 100 jaar wielrennen in Kalken,
1907-2007 .
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Aparte rondrit voor oldtimerbrommers

Oldtimerbrommerrit te
Kalken

15 april 2007
Voor de eerste keer richt de jonge garde onder de vleugels van de
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken in het thema van Molekenskermis een
oldtimerbrommerrondrit in. Die rondrit verloopt volgens grotendeels
volgens de regels van de 19de oldtimerrondrit.
Enkele afwijkende gegevens:
Ander parcours, ongeveer 60 km lang.
Deelnamekosten: € 5,00 ter plaatse te betalen (drankjes, versnapering en
deelnameaandenken inbegrepen).
Vrije of geleide rondrit naar keuze. Bepijld en met roadbook.
Verdere info:
Matthias (0478/442554)
Laurens (0496/324691)
en Thomas (0474/553666).
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Informatie over deelnemende
auto’s, moto’s en fietsen
Onderstaande informatie mag gebruikt worden tijdens
de voorstelling van de deelnemers aan de
Oldtimershow en –rondrit te Kalken op zondag 15
april 2007.
Deelnemend voertuig : ……………………………….
Model : ……………………………………………….
Bouwjaar : ……………………………………………
Specifieke kenmerken en markante gegevens:
……………………………………………………..…
…. .……………………………………………………
…..……………………………………………………
…………………………..……………………………
Korte geschiedenis van het voertuig :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Naam eigenaar/voerder :
………………………………………………………..
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Inschrijvingsformulier
Ondergetekende (naam en adres)
.............................................................................
.......................................................................
Aard voertuig : ….……………………………
Bouwjaar < 1935 / > 1935
schrijft in voor deelname aan de oldtimershow
en -rondrit te Kalken op zondag 15 april 2007
en betaalt hiervoor € 4,00 (auto, moto) / € 2,00
(fiets) per voertuig x ............=
.....................euro
via overschrijving (750-9326461-69)
of
persoonlijk aan
de heer Henri Bruyneel
Noordenbos 2, 9270 Kalken
en dit
vóór 8 april 2007.
(inschrijvers na die datum
lopen het gevaar geen extra cadeautje te
krijgen)
handtekening
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