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DEELNEMINGSFORMULIER
Oldtimershow en –rally 2009
FIETSERS
KALKEN
In geval van pech, verwittig ons via een van volgende
telefoonnummers:
0495/21.52.29 - 0476/73.26.43 - 0477/39.58.06

v.u.: Stichting Sint-Pietersfeest Kalken,
p.a. Kruisenstraat 70, 9270 Kalken
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Eenentwintigste oldtimershow en -rally
voor FIETSEN.
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heet U hartelijk
welkom op de eenentwintigste bepijlde rally voor
fietsen. Er is één stopplaats voorzien: traditioneel in
Estaminet In Den Bouw in 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. Een schiftingsvraag zal de
uiteindelijke winnaar van de rally aanduiden. Het
vragen- en antwoordformulier vindt u op de laatste
pagina.
Nog enkele praktische tips:
Enkel in de zaal van de Koninklijke Harmonie is er
koffie, Irish-coffee en wafels te verkrijgen, niet in de
tent.
Na de bepijlde tocht 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).
Omstreeks 17.45 uur heeft de prijsdeling plaats. Elke
tijdig ingeschreven deelnemer ontvangt bovendien
een aandenken.
We vragen U onderweg de verkeersreglementen stipt
na te leven en we wensen jullie een plezante
namiddag.
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Wielrenner Gerard Lauwaet aan de ouderlijke woning in de
Bontinkstraat.
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Vraag- en antwoordblad
Naam: ......................................................
Adres: .......................................................
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Schift
ingsvraag

Vraag
Antwoord
Wat kost een kilogram AXA:
1frank / 2 franken / 4 franken?
Wie doet de dagelijkse
ronde: de bakker, de
beenhouwer
of
de
nachtwacht?
Ons jong koppeltje Anneleen en
Filip beginnen een zaak van bed
and breakfast/gastenkamers. In
welke provincie: Luik, Limburg
of Luxemburg?.
Hoe oud in jaren zijn Alice
en Maurits? Zij wonen in de
onmiddellijke omgeving van
het feestterrein.

Een woordje van dank aan Ria De Smet en Ben
Beeckman.
Bedankt voor de deelname en tot volgend jaar !?!?!
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