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VIERENTWINTIGSTE
OLDTIMERSHOW
AUTO's, MOTO's en FIETSEN
15 APRIL 2012, KALKEN

Foto Annelies De Wilde, april 2011.
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 2012 uit te nodigen op de vierentwintigste
oldtimershow voor auto’s, moto’s en fietsen ter
gelegenheid van Molekenskermis.
Tijdens de rondrit voor fietsen hernieuwen we de
kennismaking met Kalken en voor de motoren en
auto’s wordt 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, enz... Daarbovenop krijgt elke
deelnemende chauffeur of fietser een aandenken (tot
uitputting).
De tijdens de vorige edities gesmaakte extra inspanning
van de organisatoren én de deelnemers willen we
tijdens de komende editie herhalen:
Extra aandacht
voor de voertuigen
(auto’s en moto’s) die
dateren van vóór 1935:
die voertuigen krijgen
een aparte en voldoende
grote standplaats vóór en
na de rondrit. Zij mogen
tevens gratis deelnemen.
Bij de start van de
oldtimerrondrit wordt uw
auto, moto of fiets
uitgebreid voorgesteld.
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Technische gegevens.
Samenkomst.

Op zondag 15 april 2012 van 12.00 tot 13.00 uur te
Kalken, in de Noordenbos, de Kruisenstraat en de
Jozef Van De Veldestraat. Aanmelding aan 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: 6 euro per voertuig
voor fietsers: 3 euro per fiets
Inschrijvingen deelname aan de show en tocht.
enkel ter plaatse.
Opgelet!
De voertuigen moeten zich in een goede en propere staat
bevinden. De organisatoren behouden zich het recht
deelnemers op basis van die criteria te weigeren.

Verdere inlichtingen

Henri Bruyneel, Vaartstraat 67, 9270 Kalken,
0476/73.26.43
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270
Kalken, 0477/39.58.06
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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) irish-coffee en pannenkoeken.
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
maaltijd aangeboden: frietjes met stoverij. Iedereen
kan deelnemen aan de maaltijd op voorwaarde
dat daarvoor vooraf ingeschreven wordt, ten
laatste op 12 april 2012, kostprijs € 10,00/persoon,
te storten op rekeningnummer 750-9326461-69,
met vermelding maaltijd oldtimershow 2012.
Die inschrijving staat los van de deelnamekosten
voor de oldtimershow.
Voor de kinderen staan kermisattracties klaar.
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De deelnemers met voertuigen die
ouder zijn dan 1935 kunnen gratis
deelnemen!
Noteer het bouwjaar duidelijk op
het inschrijvingsformulier op de
volgende pagina.

Foto’s Annelies De Wilde, april 2011.
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Wie wil, kan dit formulier voor voertuigen,
die deelnemen aan de oldtimershow van
15 april 2012 te Kalken,
doorsturen naar
sintpietersfeest@telenet.be.
Zo kunnen de organisatoren zich beter
voorbereiden op de voorstelling van de
deelnemers aan het publiek.
Ondergetekende (naam en adres)
.............................................................................
.............................................................................
plant met volgend voertuig deel te nemen:
Aard voertuig: ….……………………………
Bouwjaar: …..
Specifieke eigenschappen:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Handtekening,
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