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DEELNEMINGSFORMULIER
Oldtimershow en –rally 2014
FIETSERS te KALKEN
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Zesentwintigste oldtimershow en -rally
voor FIETSEN.
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heet U hartelijk welkom
op de zesentwintigste bepijlde rally voor fietsen (herkenbaar
door een pijl met een fietsje er op).
Er is één stopplaats voorzien: in herberg De Schorpioen, langs
de Heirweg, rechtover de Zomerstraat.
Met het daartoe bestemde bonnetje, geniet aan het
deelnemingsformulier, kan u er een gratis verfrissing bekomen
(bijleggen indien duurder dan de normale consumptieprijs).
Onderweg en aan de aankomstplaats zijn enkele vraagjes op te
lossen. Het vragen- en antwoordformulier vindt u op de laatste
pagina.
In geval van pech, verwittig ons via volgende telefoonnummer:
0476/73.26.43 (Henri)
Nog enkele praktische tips:
Enkel in de zaal van de Koninklijke Harmonie is er koffie,
Irish-coffee en taart te verkrijgen, niet in de tent.
Na de bepijldetocht kan u uiteraard in de omgeving van de tent
terecht voor een ander drankje en voor de hot-dog of frietjes
met een sausje (zie bijbehorende bonnetjes).
Breng zeker een bezoekje aan de zaal Koninklijke Harmonie
voor het oplossen van enkele vraagjes.
Omstreeks 17.45 uur heeft de prijsdeling plaats.
We vragen U onderweg de verkeersreglementen stipt na te
leven en we wensen jullie een plezante namiddag.
In dit roadbook werden foto’s uit de 2010-2013 hernomen
(foto’s Annelies De Wilde en Elke Broeckaert).
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Vraag- en antwoordblad.
Naam: ……………………………………..
Adres: …………………………………….
Vraag
1

2

3

Schiftingsvraag

Antwoord

Met welke oldtimer rijdt Jo
Vally?
a. BMW
b. Mercedes
c. Ferrari
Mark vierde onlangs zijn
verjaardag.
Hoe oud werd hij?
a. 68 jaar
b. 70 jaar
c. 72 jaar
Welk voertuig, gestald in de
zaal, werd verkocht in
Kalken?
a. FN
b. Zundapp
c. Manet
Hoeveel stoelen huurden we
voor Molekenskermis 2014?

Bedankt voor de deelname en
tot een volgende editie !?!?!
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