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Bestuur
Voorzitter

David Smit Leibeeklaan 4
B- 2270 Herenthout
014 51 25 80 of 0477 45 86 73
david.smit1@telenet.be
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Pascal Quirynen
Ploegsebaan 37 A
B- 2930 Brasschaat
03 633 23 32
pquirynen@dehert-quirynen.be

Ledenadministratie Secretaris

Jan Van der Steen
Jozef Hendrickxstraat 183
2900 Schoten
acheronfotolabo@skynet.be

Penningmeester

Alain Deckers
Fruithoflaan 47
9120 Vrasene
0475 25 86 29
alain.irene@telenet.be

Evenementencoördinator &
Beursverantwoordelijke

Eric De Wever
Korte Kopstraat 24
B- 2900 Schoten
03 685 4431 of 0496 21 31 85
eric@glenco.be
Assistente: Bernadette Govaerts

Redactie

Steven Meeussen
Autolei 273
B-2160 Wommelgem
0475 49 21 12
steme@skynet.be

Verantwoordelijke clubshop
Peter Verbrugge
Beukenlei 20
B- 2960 Brecht
03 297 07 58

Lidgelden
Jaarlijks lidgeld
binnenlands leden
buitenlandse leden
Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden
Lid worden tussen 1 januari en 30 juni
Lid worden tussen 1 juli en 30 september
Lid worden na 1 oktober

€ 30.00
€ 45.00
€ 12.50
100%
50%
100%(*)

(*) inclusief volgend jaar

Clublokaal

Taverne-restaurant ‘den Horst’
Horstsebaan 1
B- 2900 Schoten
03 658 10 19
www.denhorst.be

Maandelijkse Praatavond

1e dinsdag van de maand om 20.30 in “Den Horst” te
Schoten

Financiële rekening club
KBC: BE17 7370 2965 0721

Website

www.tedg.be

Erkenning

Aangesloten bij de Belgische Federatie voor Oude
Voertuigen
(BFOV) onder nummer 183

Drivers
News
Drivers News
“Before God we are all equally wise - and
equally foolish”
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(Albert Einstein)

The English Drivers Guild vzw

Redactie & correspondentie
Ploegsebaan 37 A
2930 Brasschaat

Kostprijs

DRIVERS NEWS is gratis voor leden en adverteerders. Geïnteresseerden kunnen
een nummer verkrijgen a rato van € 2,00
per exemplaar.

Disclaimer & copyrights

Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud
of de eventuele standpunten weergegeven
in de artikels en advertenties.
Niets uit deze uitgave mag overgenomen
worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Deadlines

Artikelen en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor verschijningsdatum.
DRIVERS NEWS verschijnt op 31 maart, 30
juni, 30 september en 27 december.
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Verantwoordelijke uitgever

Redactie
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Woord van de redactie
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Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Terwijl ik dit schrijf is de traditionele
opener, de paasmaandagrit, nog maar enkele dagen van ons verwijderd. Terwijl u dit
leest is hij net achter de rug. Hoog tijd dus om de karretjes terug van stal te nemen en
ze een laatste nazichtje te geven, batterijtjes op te laden en oliepîjl te checken. Er staan
dit jaar een uitzonderlijk groot aantal ritten op het programma. Zo is er in het voorjaar
de niet te versmaden Vikingentocht, onze heerlijke BBQ-rit, Ron’s Holland tour en het
nieuwe initiatief van Guido en Patrick: de zomerrit. Zet ze alvast in uw agenda en doe
de inschrijvingen op de (electronische) bus.
We hebben spijtig genoeg ook weer afscheid moeten nemen van 2 mensen in de club.
Patrick Leysen en Maria Verhoeven (de schoonmoeder van Eric Rönne) zijn begin dit
jaar overleden. Wij wensen beide families veel sterkte toe.
Op de praatavonden werd al meermaals gepraat (wat moet je anders op een
praatavond) over het feit dat ik bezig ben met een nieuwe versie van de website
die interactiever moet worden en meer info voor en over de leden moet bevatten.
Hiervoor vinden jullie achteraan in dit Drivers News een oproepje voor extra info en
foto’s.
Tijdens de Driver’s dinner werd naar oude gewoonte de challenge beker uitgereikt. Dit
jaar ging hij naar Guido Gilis. Het verslag van de dinner is ons niet op tijd toegezonden,
dit houdt u dus nog te goed voor een volgende uitgave van Drivers News.
2010 wordt ook voor mij een bijzonder seizoen, want het wordt het eerste zonder
Spitfire, maar met Austin Healey. Ik kijk er naar uit en hopelijk kom ik jullie allemaal
tegen op de geplande ritten.
Bij leven en welzijn,
Steven

Vikingentocht
9 mei 2010

Deze keer is de startplaats in Den Duiventoren, Lange Gaanweg 1 te Bazel
waar wij starten vanaf 9 uur met een ontbijt. Om 10 uur vertrekken we om het
eerste deel even rustig af te rijden, af en toe een vraagje op te lossen, misschien
nog een praktisch proefjeen vervolgens het tweede deel te rijden en de al dan
niet lastige vragen op te lossen.
Late namiddag worden wij verwacht voor een warme maaltijd en natuurlijk de
prijsuitreiking.
Kostenplaatje voor dit alles bedraagt 24 euro p.p. voor leden en 27 euro p.p.
voor niet leden
Je inschrijving is slechts aangenomen bij ontvangst van betaling ten laatste voor
30 april. Betaling gebeurd op nummer 979-3658979-47
Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 0475/28.09.64 of mail
naar r.degryse@pandora.be
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Wij organiseren voor de 20ste maal deze toerrit voor klassieke wagens.
De rally voert jullie dit maal langs de mooie plekjes in en rond Oost-Vlaanderen
en een stukje bij onze Nederlandse vrienden.
De ganse rit is ongeveer 130 km en is verdeeld in twee etappes. Iedereen heeft
ruimschoots de tijd, dus racen hoeft echt niet.
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Wie: The English Driver Guild
Waar: start Den Duiventoren in Bazel
Wanneer: Zondag 9 mei 2010

Holland
tour
20 juni 2010
Bezoek Autojumble Waalwijk
| driemaandelijks clubmagazine |

20 juni 2010 WAALWIJK (NEDERLAND)
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Evenals de vorige jaren bezoeken wij dit jaar de jaarlijkse autojumble van de MG Car Club
Nederland in Waalwijk.
Het hoogtepunt van de dag is de bijeenkomst in Waalwijk waar wederom zo’n 500 auto’s
van britse afkomst verzameld zullen zijn.
Wij rijden een route van Breda naar Waalwijk. Wij hopen en verwachten dit jaar een droge
dag te hebben zonder regen.
De start zal worden gegeven in Dorst om 10.00 uur.
Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie..
Na een toeristische rit van ongeveer 2,5 uur zal Waalwijk worden bereikt.
Wij zullen deze rit rijden op de “duitse wijze” omdat ook eens in clubverband te proberen.
De route zal dus niet zo moeilijk zijn maar het leuke is wel weer dat je de mededeelnemers
regelmatig als wegwijzer zult tegenkomen. Door voor deze methode te kiezen komen we
ook allemaal tegelijk in Waalwijk aan.
Vanaf 13.00 uur willen wij gezamenlijk picknicken. Gedacht wordt aan broodjes, ander
lekkers, verkwikkende dranken etc. Onze Peter zal dat op voortreffelijke wijze verzorgen.
De kosten zullen uit de inschrijvingskosten worden bestreden. Ook bij regen wordt voor
een droge picknick gezorgd. Als club zullen wij over een eigen deel van het veld kunnen
beschikken.
De kosten, bestaande uit de koffie en de picknick bedragen team van twee personen
euro 25,-, of per persoon euro 12,50. Voor niet leden euro 30,- per team.
Graag overmaken op rekening 320-0254482-24 t.n.v. R. Nieuwenhuijs te Dorst
De organisatie wil graag weten met hoeveel auto’s wij die dag aanwezig zullen zijn,
daarom vraag ik u zich vooraf in te schrijven middels onderstaande strook of via e mail:
ronnieuwenhuijs@online.nl

Zomerrit
4 juli 2010

Zomerrit
Vertrek : New Bistro Neromstraat
En dat op : zondag 4 juli 2010

177, 1861 Wolvertem

Wij stellen voor de eerste maal onze zomertoer voor, deze zal plaats vinden in Vlaams
Brabant.
Wij beginnen met een lekker ontbijtje vanaf 9u om daarna omstreeks 10u te kunnen
starten, voor een rustige toer doorheen het Brabantse groen.
De voormiddag sluiten wij af in “ons Tehuis-Brabant”, alwaar we de bewoners
een aangename verrassing zullen bezorgen.
Om van daaruit onze rit verder te zetten, op de middag zijn gelegenheden om iets te
nuttigen, of een gezellige pick-nick ----------- op eigen initiatief.
Wij hopen onze toer te kunnen afsluiten omstreeks 18u met een heerlijke maaltijd en
natuurlijk ook de prijsuittrekking.
De totale afstand van deze rit bedraagt +/- 120km
Het prijskaartje van dit hele gebeuren is 24euro p.p voor de TEDG leden, niet leden
betalen 27euro p.p.
Bedrag over te maken met vermelding van naam en aantal deelnemers op
rek nr: 063-1469659-47.
Gelieve in te schrijven en betalen voor 12.06.2010
Pas na betaling is uw inschrijving definitief.
Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht op het volgende mailadres
gilis1@telenet.be
Wij maken met zijn allen er een prettige dag van.
De organisatie.
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The English Drivers Guild
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4 juli 2010

Clubshop

Clubshop
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vlag
tegel met clublogo
sleutelhanger

scimitar
singer
hillman

stoffen badge
sticker zonder ondergrond
balpen TEDG
engelse vlag met voet voor tafeldecoratie
miniatuurauto Frogeye in goudkleur
petje
rood
sleutelhanger met lampje
regenscherm blauw
kleding
fleece
rood

polo

blauw

rood

hemd

5
3.75
3.75
3.75
2.5
1
1

rood

25
10
6
10
korte sluiting
korte sluiting
korte sluiting
lange sluit/zonder logo
lange sluit/zonder logo
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
korte mouwen
lange mouw/bedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/Nbedrukt
lange mouw/bedrukt

L
M
XXL
L
S
L
XL
M
S
M
L
XL
S
L
XL
XL

30
30
30
30
30
16
16
16
16
16
16
16
35
30
30
35

Patrick Leysen
Geboren te Herentals op 31 Juli 1957 en omringd door zijn familie overleden in het UZ te
Edegem op 24 februari 2010
Echtgenoot van Linda Allonsius
Teammananger van Sirwood Racing
Lid van CRRT

Namens het bestuur en alle leden van TEDG wensen wij de familie veel sterkte toe.
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Dankbaar om wat hij voor ons betekende nemen we afscheid van
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Patrick
Leysen
Patrick Leysen
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ALV
ALV

Agendapunten :
1) verwelkoming door voorzitter
2) overlopen vorige BALV : - geen opmerkingen ontvangen
3) lidgelden :
- voorstel door bestuur om te verhogen naar 35 euro per 2011
- geen verschil meer in lidgeld (buitenlandse betalen ook 35 €)
- bovenstaand voorstel door middel van stemming unaniem aangenomen
- wanneer niet tijdig betaald wordt, dwz voor eind februari zal het boekje
van einde maart niet meer ontvangen. In het verleden werd hier zeer laks
mee omgegaan want nu definitief voorbij is
4) jaarrekening 2009
- positief saldo van 6988.51 euro
- eigen vermogen met meer dan 2000 euro gestegen
5) kasboek
- positief saldo van 340.70 euro
6) bank
- gezien in het dorp van de penningmeester geen Fortis kantoor is wordt de
hoofdrekening van de club een KBC rekening zijnde BE17737029650721
- bestaande Fortis rekening zal nog tot nader bericht aangehouden worden
- unaniem akkoord voor deze aanpassing
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Aanwezigen :
- Bestuur :
		
Aanwezig :
- David Smit, voorzitter
			
- Pascal Quirynen, ondervoorzitter
			
- Alain Deckers, penningmeester
			
- Eric De Wever, evenementencoördinator
			
- Steven Meeussen, redacteur
		
Afwezig :
- Tom De Paep, ledenadministratie (verontschuldigd)
- Jan Van der Steen
- totaal aantal aanwezige leden met stemrecht : 39

| driemaandelijks clubmagazine |

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG 			
02.02.2010
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ALV
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7) sponsors
- er was onduidelijkheid of een sponsor lidgeld diende te betalen of niet
- na stemming
20 stemmen voor keuze dat sponsor bovenop ook nog lidgeld
betaald
11 stemmen voor keuze dat sponsor door sponsoring lidgeld
betaalde
8 onthoudingen
		
Resultaat : sponsor dient ook lidgeld te betalen wanneer hij lid wil worden
8) budget 2010
- kostenposten blijven ongeveer zelfde als 2009
- inkomsten zullen lichtjes hoger liggen door meer sponsors (4 nieuwe)
9) aktiviteiten :
kalender :
13.02 drivers diner
			
2.02 praatavond met info technische keuring (spreker van TC)		
			
5.03 beursstand in Antwerpen
			
5.04 paasmaandagrit
			
25.04 toerisme voorkempen – rondrit ten noorden van Antwerpen
			
9.05 vikingentocht
			
13.06 BBQ
			
20.06 trip naar Waalwijk
			
4.07 zomerrit
			
15.07 Cornwall tour tot 22.07
			
8.08 Posseidon aventure in Zeebrugge
			
.09
herfstweekend met MAK
			
9.10 Peter’s nachtrit
			
26.12 Kerststallentocht
Deelname aan de activiteiten enkel toegelaten met Engelse wagens, behoudens
overmacht
10) Website
-forum nog niet ok, wordt aan gewerkt
- inschrijven online voor activiteiten werkt perfect
- lidmaatschap zal nog aangepast worden
- Steven zal volledige site hernieuwen
11) Challenge
- beker zal uitgereikt worden op Drivers Diner (niet aanwezig, geen beker)
- enkel manifestaties van TEDG komen nog in aanmerking
- puntentoekenning : 18
inrichting evenement met meerdere
25
inrichting evenement zonder hulp
15
deelnemen activiteit club
06
1ste plaats in evenement
04
2de
02
3de
05
aanwezig zijn op praatavond
05
deel uitmaken van werkgroep
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12) kostprijs van evenementen
- ingevolge crisis dient er rekening gehouden te worden dat niet iedereen zijn
budget gelijk is
- de inrichter dient rekening te houden met de lage instapdrempel van de club
- voor dit jaar zal er in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden
om de evenementen zo aan te passen dat deelname kan zonder diner
- vanaf volgend jaar zal meer rekening gehouden worden met de prijs van
een evenement en dient er keuze te zijn tussen een volledig pakket met
maaltijden en puur de rit
13) decharge
Na controle van de rekeningen, kasboek en balans wordt door de leden
Patrick De Lathouwer en Peter Verbrugge voor akkoord getekend. Er wordt
volledige decharge gegeven aan het bestuur zonder enig voorbehoud
14) slot
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen en leden voor
hun inzet in het voorbije jaar
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ALV

Advertentie

Advertentie
Advertentie

Autobekleding
Wyns
| driemaandelijks clubmagazine |

+32(0) 496 156 250

| DriversNews78 |
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Ma - Vrij :
Zat
:

9-19 h
10-16 h

Atelier : enkel op afspraak
DONATUSSTRAAT
20
B-2220 HEIST O/D BERG

michel.wyns@skynet.be

Herstellingen of vernieuwen
van interieur & exterieur
bekledingen voor
alle voertuigen

auto
boot
moto
...

www.autobekledingwyns.be
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Het jaarlijkse clubuitstapje naar de beurs in het bouwcentrum te Antwerpen was
wederom een succes te noemen. Onder leiding (of was het lijding) van Eric de Wever
werd er weer een kunstige stand afgeleverd. Er werd hard gelobbied om extra
sponsors warm te maken om hun zuurverdiende
centjes in onze club te spenderen. Bij Piessens
Racing shop werden zoveel schoenen en
handtassen aangekocht dat zij zich wel verplicht
voelden te sponsoren :).
Ook op het gebied van ledenwerving (oei,
het begint hier een beetje op een sekte te
lijken) werd weer puik werk verricht met een
keurige opbrengst van 6 nieuwe leden en 2
geïnteresseerden. De lijst van de nieuwe leden
vinden jullie achteraan.
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Oldtimerbeurs
Antwerpen

Advertentie

Advertentie
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Jean Brabans stuurde ons nog wat leuke fotootjes op van zijn afgewerkte Triumph
Spitfire. Het autootje ziet er goed uit Jean. Hopelijk zien we hem snel op een of andere
rondrit. Ook van zijn projectje waar hij momenteel aan bezig is stuurde hij ons enkele
foto’s (TR 6).
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Triumph
Jean Brabans
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Jean Brabans deel 2
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Advertentie

En na de Nieuwjaarsdrink…
3 na de praatavonden
3 na de Oldtimer beurs
3 de Poseidon Adventure

Is het gezelling nakeuvelen aan een VERO DESIGN haard
“have a great time”

www.verodesign.net

Het Vero Design-team

www.verodesign.net
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koude Kerststallentocht
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3 en zeker na de barr-

Rover
Overdrive
Notes that every driver should read
| driemaandelijks clubmagazine |

Uit de archieven van Tony Van Baelen kregen we onderstaande uitleg
over de ‘Rover Controlled Automatic Overdrive’ toegzonden. Gezien
de ondertittel: ‘Notes that every driver should read’ vonden we dat we u
dit niet mochten onthouden.
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Rover Overdrive
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Rubberprofielen
Korting van 20 % voor TEDG-leden
| driemaandelijks clubmagazine |

op vertoning van je lidkaart
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Leliestraat 16 bus 1 - 9472 Denderleeuw
Tel Rene 0475.67.08.24 FAX 053.67.19.88
oldtimer.carauto@skynet.be
Tel Benny 0475.66.61.03 FAX 093.82.00.40
b.c.carauto@skynet.be

Je kan ons vinden op onderstaande beurzen van
betekenis in het voorjaar 2010!
April 3-4: Oldtimerbeurs Hall du Ceva; 7800 Ath
April 24-25: Dream Car int; Neckerhallen Mechelen
Mei 1-2:
Technorama; Messenhallen Ulm (Duitsland)
Mei 15-16: Oldtimermarkt; Messe Tulln (Oostenrijk)
Mei 22-24: Retromoteur; Veemarkt Ciney
Retro La Louviere verhuist naar LOTTO MONS EXPO en
wordt RETRO AUTO op 30 en 31 oktober 2010

Advertentie

Advertentie

BELMOG

A. BERGMANNLAAN 28

H. RODYNS

2500 LIER, BELGIUM

TEL/FAX 0032 (0)3 489 06 36
belmog@skynet.be www.belmog.com
MANUFACTURER OF TEH BELMOGTWIN
HALDA TRIPMASTER-TWINMASTER-SPEEDPILOT • AIFAB DUAL COMPACT & GEMINI
AIFAB (made in Denmark) WAS THE ONLY CONCURENT OF HALDA IN THE 60’S AND
70’S

OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TOT 23H
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OFFICIAL BELGIAN AGENT FOR:

Autoglas Hugo NV
Leveren, plaatsen en herstellen van autoruiten

Nu ook tinten van autoruiten
Putstraat 2A - 2840 Rumst
tel 03/844.38.80 - gsm 0475/79.83.04
BTW 479 145 752
hugo.m3@skynet.be
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ORIGINAL MORGAN PARTS & ACCESORIES • AVIATION LEATHERCRAFT: IRVIN
JACKETS & HELMETS • CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES • MOTO LITA:
STEERING WHEELS • TERRATRIP & BRANTZ: ELECTRONIC RALLY INSTRUMENTS •
MINERVA, HERWINS & HANNART: DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES • DON
BARROW: NAVIGATION EQUIPMENT • WILLANS: SAFETY HARNESS • LUCAS: SPOT,
FOG & ROOFLAMPS
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we now re-make these instruments using the original tooling

Oldtimerbeurs
Cavaillon (Vaucluze)
| driemaandelijks clubmagazine |

Eddy Lambrechts was eind december 2009 op bezoek bij een
kleine maar leuke oldtimerbeurs in Cavaillon. Hieronder een
kleine impressie.
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Oldtimerbeurs
Cavaillon (Vaucluze)
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Glenco
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bvba

CNC draai en freeswerk
Stuk en seriewerk
Korte Kopstraat 24
Tel 03 685 44 31
Fax 03 685 44 32

2900 Schoten
info@glenco.be
www.glenco.be

Advertentie

Wij zijn gespecialiseerd
in de verkoop, wisselstukken
en onderhoud van
Britse oldtimers
Sint-Lenaartseweg 52 - 2320 Hoogstraten
Tel 03/314.60.69 - Fax 03/314.29.33
GSM 0495/51.75.55
Website : www.bbc-cars.be
E-mail : info@bbc-cars.be
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Advertentie

Polissen op maat door een liefhebber voor de liefhebber
voor oldtimers
volledige omnium zonder afschrijving
onbeperkt gebruik
alle verzekeringen
totaaloplossingen
maatwerk volgens uw specifieke behoeften
Ploegsebaan 37
2930 Brasschaat
www.dehert-quirynen.be

Tel. 03 633 23 32
Fax. 03 633 22 23
Email: info@dehert-quirynen.be

| DriversNews78 |
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Oproep
Oproep
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Beste leden,
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zoals op de praatavond van februari reeds gemeld werd is de TEDG bezig met een
database aan te leggen met daarin alle gegevens van de verschillende leden waarvan een
deeltje publiekelijk te consulteren zal zijn door de andere leden. Dit publiekelijke deeltje
gaat dan voornamelijk over de wagens waarmee we rijden. Om iedereen zijn recht op
privacy te bewaren had ik dus hier graag opgeroepen om de redactie een mailtje (of een
postduif mag ook Peter) te sturen met daarin de gegevens van uw wagen(s) zoals we ze
op de website mogen plaatsen. Doe er ook ineens een (of enkele) foto(’s) bij zodat we die
er ook bij kunnen zetten.
Indien mogelijk hadden wij er ook graag een fotootje van uzelf bijgeplaatst, kwestie van
een gezicht op bepaalde namen te kunnen kleven. Ik durf er voor wedden dat ieder van
u al eens heeft gedacht: ‘Goh, die redacteur van ons, hoe ziet die er nu eigenlijk uit??’ of
iets dergelijks over andere personen in onze club. Op deze manier kan u dus steeds eens
op de site gaan kijken welk gezicht bij wie hoort.
Voor diegenen waar we nog iets meer mogen kenbaar maken mag je ook steeds de
naam en eventueel een fotootje van uw vaste reispartner meesturen. In mijn geval is dat
mijn vrouw, Anke Baeyens. Je mag uiteraard ook steeds de naam van uw aanhoudster
doorsturen, maar vermits het op de website gepubliceerd wordt, lijkt mij dat niet zo’n
goed idee. Maar als je steeds met uw vrouw, zuster, man, zoon, hond, ... samen aan rally’s
en uitstappen deelneemt en de rest van de club mag dit weten van u, stuur het ons gewoon
op en wij publiceren het op de site.
Uw privégegevens worden uiteraard niet publiekelijk op de site geplaatst. Onder
privégegevens verstaan we oa: Adres, telefoonnummer, e-mailadres, schoenmaat, ed...
Voor de goede verstaanders onder ons, je stuurt ons nu dus enkel de gegevens en fotootjes
op zoals wij ze mogen kenbaar maken in de club.
De gegevens zullen ten allen tijden aanpasbaar zijn, dus indien u van plan bent van vrouw
of man te veranderen, kan dat steeds aangepast worden. Veranderen van wagen kan
uiteraard ook steeds.
Wij hopen op deze manier onze sympathieke club nog iets sympathieker te maken (voor
zover dit nog mogelijk is uiteraard) en het voor nieuwe leden makkelijker te maken de
andere clubleden te leren (her)kennen en een duidelijk overzicht te hebben wie met wie
en met welke wagen(s) rondrijdt.
Je mag je gegevens doorsturen naar steme@skynet.be of redactie@tedg.be
Steven
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Hermano junior
Tr a i t e u r - V i s h a n d e l
Stanny Jacobs
Theo Verellenlaan 27 - 2990 Gooreind
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hermano-jr@skynet.be

Wenst u hier uw eigen reclame te plaatsen,
neem dan even contact op met Pascal Quirynen
(pquirynen@dehert-quirynen.be). Hij zal het
nodige doen zodat uw advertentie in de volgende Drivers News kan verschijnen.
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April
- 5 april		
- 6 april		
-25 april		

Paasmaandagrit, dit jaar in organisatie van Toon van Nieuwenburg
Praatavond (Den Horst, Schoten)
Old-Timer tour Toerisme Voorkempen

Mei
- 2 mei		
- 4 mei		
- 9 mei		

Lowbudget Toer TR-Club (rond het Brusselse)
Praatavond (Den Horst, Schoten)
Vikingentocht, een organisatie van Roland en Patrick

Juni
- 1 juni		
- 5 juni		
			
- 13 juni		
- 20 juni		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Rondrit door Antwerpen ter ere van ‘Snor van ‘t Stad 2010; Gaston
Berghmans’
Barbeque
Holland Tour, uitstapje naar Waalwijk van Ron Nieuwenhuijs

Juli
- 4 juli		
- 6 juli		
- 15 tot 22 juli

Zomerrit, een nieuw initiatief van Guido Gillis en Patrick
Praatavond (Den Horst, Schoten)
England Tour, het 2-jaarlijkse tripje van Pascal (volgeboekt)

Augustus
- 3 augustus		
- 8 augustus		
			

Praatavond (Den Horst, Schoten)
The Poseidon Adventure (kustactiviteit met bezoek aan een restauratieproject van een vissersboot in organisatie van Jan Niemans)

September
- 5 september
- 7 september
- 			
			

Mil’s toer in en rond Kasterlee/Mol
Praatavond (Den Horst, Schoten)
MAK verbroederingsweekend, datum wordt nog bevestigd (volgeboekt)

Oktober
- 5 oktober		
- 9 oktober		

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Peters beruchte nachtrit

November
- 2 november

Praatavond (Den Horst, Schoten)

December
- 7 december
- 26 december

Praatavond (Den Horst, Schoten)
Kerststallentocht met Eric De Wever

Advertentie
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The English Drivers Guild wishes to thank Piet Cassimon
for the free beverages on the club stand in Antwerp

Brouwerij Cassimon nv
Noordeind 15
B-2920 Kalmthout
Tel 03 666 81 47
Fax 03 666 22 30
Website www.cobeli.be
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Zoekertjes
Zoekertjes
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15 Inch Chroomvelgen
Te Koop : 4 bijna nieuwe chroomvelgen (nog in de doos)
vaste prijs : 500 Eur (nieuwprijs : 880 Eur)
Info : Pascal Quirynen (03/633.23.32; pquirynen@dehertquirynen.be)
Michelin Red Line banden
Te Koop : 4 gebruikte Michelin Red line banden (origineel op TR 250)
prijs : 100 Eur
Info : Pascal Quirynen (03/633.23.32; pquirynen@dehert-quirynen.be)

MG TD 1953
Te Koop : Zeldzame MG TD uit 1953. Motor en carrosserie in uitstekende staat. Roestvrij. Nieuwe banden
(zwart). Belgische inschrijving (geen O-plaat).
prijs : ovtk
Info : 0476/45.35.81

Jaguar XJS V12
Gekeurd voor dagelijks gebruik, technisch in goede staat. Carrosserie met werk aan.
prijs : 5000 Eur
Info : Alec Peeters (president@jaguardrivers.be)
Jaguar XJ III V12
Technisch in goede staat. Carrosserie met werk aan. Vanden Plas uitvoering
(beperkte serie), gun metallic
prijs : 5500 Eur
Info : Alec Peeters (president@jaguardrivers.be)

Latest
News
Drivers Latest News
Brandnew memberships

MG B 1971
TR 3 A 1960

Moris Minor 1969
Lotus
Triumph TR6 1973
MG B 1979
Rover P3 1947
Rover TC 1971
Jaguar

Laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws-laatste nieuws ...
Aankondigingen

Zoals reeds aangekondigd in de vorige editie van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere belangrijke mededelingen voortaan enkel nog gebeuren via dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten.
Gelieve rekening te willen houden met de uiterste inzenddatum, namelijk tot 20 dagen
voor de verschijningsdatum (de verschijningsdata zelf vindt u vooraan deze DRIVERS
NEWS).

Sponsoring

Heeft uw buurman het vorige week goed getroffen bij de paardenrennen?
Mocht uw collega een mooie erfenis ontvangen?
Heeft uw garagist vorig jaar een aardige omzet gedraaid, niet in het minst aan uw auto?
Schenk deze mensen de mogelijkheid onze vereniging te sponsoren!
- per ½ blad, volledige jaargang : € 80,00
- volledig blad, volledige jaargang : € 160,00
- achterkant, volledige jaargang : € 250,00
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur.
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- Peeters Paul					
- Goorden Eric					
- Verlinden Daniel
- Paquee Luc
- Pol Mol
- Vermeiren Peter
- Costermans Christ				
- Hobister Doris				
- Fontana Kristof				
- Adriaens Steven				
- Murrath Guy					
- Van Geyte Cesar				
- Peeters Alec					
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Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG - mitglieder.
We do hope you will spend a prosperous time with us.
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