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Bestuur    
 
Voorzitter 
David Smit 
014 51 25 80 of 0477/458673 
david.smit1@telenet.be 
 

Ondervoorzitter 
Pascal Quirynen 
03 633 23 32 
pascal@dehq.be 
 

Ledenadministratie - 
Secretaris- Clubshop 
Min Gijselings  
03 440 43 76 of 0478/266557 
mgijselings@skynet.be 
 

Penningmeester 
Luc Faes 
03/608 54 95 of 0471/720463 
luc.faes.lf@gmail.com 
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Beursverantwoordelijke 
Eric De Wever 
03 685 4431 of 0496/213185 
eric@glenco.be 
 

Redactie 

Paul Everaert 
03 3842779 of 0472/860083 
pauleveraert@skynet.be 

Medewerkers 
 
Web Master 
Steven Meeussen 
0475/492112 
steme@skynet.be 
 
Evenementen assistente:  
Bernadette Govaerts 
 

Lidgelden 
Jaarlijks lidgeld 
Binnenlandse leden     € 35.00 

Buitenlandse leden     € 35.00 

Eénmalige bijdrage voor nieuwe leden          € 12.50 

Herinschrijving inactief lid                     € 5.00 

Lid worden tussen 1 januari en 30 juni   100% 
Lid worden tussen 1 juli  en 30 september     50% 

Lid worden na 1 oktober(*)     100% 
 

 (*) inclusief volgend jaar 
 

Clublokaal 
Afspanning Den Moor 
Moorstraat 8 
2520 Broechem 
www.denmoor.be 
03/485 76 80 
 
Maandelijkse Praatavond 
Elke 1ste dinsdag van de maand om 20.30 uur 
 

Financiële rekening club 
KBC:  BE17 7370 2965 0721 
 

Website 
www.tedg.be 
 
 

Colofon 
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Disclaimer & copyrights  
Noch de redactie, noch het 
bestuur van 
The English Drivers Guild 
kan verantwoordelijk gesteld 
worden voor de inhoud of de 
eventuele standpunten weer-
gegeven in de artikels en ad-
vertenties. 
Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen 
worden zonder de vooraf-
gaande schriftelijke toestem-
ming van de redactie. 
Deadlines  
Artikelen en/of beeldmateria-
len zijn steeds welkom. De 
uiterste inzenddatum voor 
kopij is 20 dagen voor ver-
schijningsdatum. 
DRIVERS NEWS verschijnt 
rond 31 maart, 30 juni, 30 
september en 27 december 

Naast liefde op het eerste zicht is er ook liefde op eerste 
aanraking 

Verantwoordelijke uitgever  
The English Drivers Guild vzw 
 
 
 
Redactie & correspondentie  
Ploegsebaan 37 A 
2930 Brasschaat 
 
 
 
 
Kostprijs  
DRIVERS NEWS is gratis voor le-
den en adverteerders. Geïnteres-
seerden kunnen 
een nummer verkrijgen a rato van 
€ 2,00 per exemplaar. 
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Redactie 
Weer is een jaar voorbijgevlogen, de kerststallentocht was het laatste 
evenement van 2013, de verschillende deelnemers hebben ervan genoten, 
maar daarover meer verder in uw blad. 

Het nieuwste jaar hebben we met een flinke bezetting van de eerste praat-
avond zeer geslaagd ingezet. 

De winter hebben we nog niet gezien en terwijl ik dit neerpen denk ik 
eraan om de zomerwielen weer te gaan monteren, temperaturen van om 
en bij de 14 graden zijn niet bepaald winters te noemen in januari. 

Zoals jullie kunnen zien zijn we in kleur gegaan, dat is misschien niet 
verwonderlijk aangezien er alweer verkiezingen voor de deur staan en 
dan moet je (in België verplicht) kleur gaan bekennen. 

Het is voor mij ook even wennen omdat we op een ander software sys-
teem zijn overgeschakeld zodat de lay-out en invoegtoepassingen in de 
toekomst beter op “hun” plaats blijven dan voorheen. 

We hopen dat iedereen de nieuwe versie kan appreciëren, maar aan– of 
opmerkingen zijn steeds welkom op het gekende adres redactie@tedg.be, 
waar jullie trouwens ook altijd artikels of wetenswaardigheden mogen 
deponeren. 

Ons cultuurdagje en de drivers dinner liggen ook weerom achter de rug, 
van het een wat afgevallen maar van het andere zeker bijgekomen. 

We zijn intussen ook terug te vinden op de site van CCDA, Classic Car 
Drivers Association, onder  www.thesportscoupe.com. Hier vind je ook 
veel nuttige informatie terug. 

Het voortbestaan van de club is eveneens gegarandeerd door de geboorte 
van een zoon bij de penningmeester, we wensen Cynthia en Luc dan ook 
langs deze weg te feliciteren. 

De beurs in Antwerpen, met weerom een aantal nieuwe leden, was een 
succes. Verder in het blad lees je er meer over. 

Ook in Rosmalen, Autotron, was er weer de Lifestyle beurs, Britse gad-
gets ten top, ook hierover staat er ergens een verslag. 

Ondertussen hebben vele leden misschien al de brief van BFOV gekre-
gen, sta me toe als randbemerking mee te geven dat de waarheid soms 
geweld wordt aangedaan. Een goede lezer zal wel opgemerkt hebben dat 
je nog steeds lid kan blijven als je 50€ ophoest en voor een old timer ver-
zekering moet je ook niet per sé aangesloten zijn bij een club, vraag naar 
de makelaars binnen TEDG die kunnen je ook verder helpen. 

Met Triumphantelijke groeten, 

De redactie 

 

Redactie 5555    

Praatavond Januari 6666    

Kerststallentocht 7777    

Clubshop 8888    

Ritsen 9999    

Britse geschiedenis     

Kalender niet TEDG    

10101010    

Brits Treffen Waalwijk 12121212    

Red Star Line 15151515    

Rondje Halle 18181818    

Nl Oldtimers 23232323    

Drivers Diner 24242424    

ALV 27272727    

Praatavond Februari 28282828    

Autosalon Brussel   30303030    

Snor van t  Stad 34343434    

Paasmaandag 36363636    

Retro Cadix 41414141    

Chateau Blue 44444444    

Antwerp Classic Salon 32323232    

British Car & Lifestyle 37373737    

Kinderzitjes 33333333    

Praatavond Maart 39393939    

Laatste Nieuws 46464646    

TEDG Kalender 47474747    

In dit nummer: 
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Verslag praatavond dd. 07.01.2014 

• David opent de praatavond en hij overloopt de voorbije gebeurtenissen: 
- Blijkbaar werd er op 3/12 voor Sinterklaas een vervanger gestuurd met 

3 gekleurde Pieten, leute en lekkers ten top. 
- 22/12 Kerststallentocht, veel opkomst niettegenstaande zeer slecht 

weer bij vertrek, gelukkig was de eindstal verwarmd en kon de 
innerlijke mens daar ook versterkt worden.  

• Eerst volgende activiteiten:l 
- 19/01 Bezoek aan het Red Star Line museum te Antwerpen: de twee 

groepen zijn al volzet. Voor diegenen die op de wachtlijst staan, kan bij 
veel belangstelling nog een derde groep gemaakt worden, maar dan 
wel op een andere dag: info bij Elly, vrouw van Paul Everaert 

- 4/2 Algemene Ledenvergadering: eventuele vragen dienen 1 week 
voor de ALV per mail naar Min gestuurd worden 
mgijselings@skynet.be 

- 8/2 Drivers Dinner: inschrijven en betalen op de clubrekening voor 
31/1/2014. Bij deze gelegenheid wordt de winnaar van de Challenge 
bekend gemaakt, evenals de winnaar van de Jan Van der Steen 
Trophy 

- 28/2 tot 2/3 :Beurs te Antwerpen: een werkgroep zal eerstdaags door 
Eric worden samengesteld. Eenmalig kan een lid in dit weekend korting 
krijgen op het ingangsticket: 5€ als lid en 10€ indien dit lid in clubkledij 
komt. 

• De nieuwe leden, Eric de Backer en Danny Van Ballaer, werden welkom 
geheten en hebben zich ook even voorgesteld. 

• Verhaal BFOV: volgend jaar 5€ opslag om BFOV te kunnen betalen 
• Definitieve datum voor de Ladies Run: zondag 14 september. Het is de 

bedoeling dat het ladies-teams zijn. De rest wordt nog meegedeeld bij de 
uitnodiging. 

• Waarschijnlijk zal er iets op poten worden gezet voor de herdenking van de 
oorlog 1914-1918 

• Lidgelden: aub tijdig op de rekening storten. Minder werk voor de 
administratie. 

 
Rondvraag: 

- MG beurs in Houten NL op 12/1 
- 8/3 : gebeuren ivm oude auto’s in Hoevene 
- Iedere vierde zondag van de maand tot april: gebeuren ivm oude auto’s 

in Kapellen 
- 11/5 Oldtimersmeeting in Wuustwezel 
- Taxandriarit, laatste WE augustus 



7  

Kerststallentocht 2013 
 
Door de wind, door de regen, dwars door alles heen….. kreeg ik voor de tweede dag op rij een kletsnatte 
broek (daags tevoren op de cross in Essen) 
’t Was donker, zeer donker, op de parking maar toch vonden we elkaar en na wat gepuzzel in de tas vonden 
we de rallyplaat en roadbook, ook een geschenkje. In het doosje zat een klein minuscuul zaklampje*, en dat 
had Min heel “klaar” bekeken, hiermee konden we het roadboek lezen. Min had ook goed opgelet in de 
cursus roadbook maken ofte ritten uitstippelen; bijna overal was het rechtsafslaand; hierdoor werd de vei-
ligheid optimaal gegarandeerd. 
Over de opkomst kan lang en breed worden gepalaverd, maar met 23 auto’s, meestal met 2 maar ook 3, 4 
en zelf 5 personen aan boord zit je snel aan meer dan 50 deelnemers. 
De merken waren ook al niet allemaal Engels, maar wie maalt daarom in deze weersomstandigheden, geen 
enkeling die het aangedurfd heeft cabrio te gaan rijden! 
Na de start en vanaf stal 2 bleef het echter droog, wat een geluk, de verwarming slaagde er zelfs in mijn 
broek wat te drogen, dit ten koste van beslagen ramen. (Echt, geen andere gedachten!) 
In Beveren hadden ze een oliebollenkraam met oldtimers erop geschilderd en ze bakten de oliebollen bruin. 
We kregen stallen met figuren van allerlei pluimage te zien, het ene al wat meer geslaagd dan het andere, 
modern times zullen sommige Maria’s en Jozef’s gedacht hebben toen ze een mengpaneel en geluidsinstal-
latie achter de kribbe te zien kregen. We merkten zelfs een eenzame ezel op. Anderzijds, zelfs onze David 
aan de schandpaal gekregen (in Vrasene dacht ik). 
De afsluiting: traditioneel met gebak en drankjes; waarnaar toegegeven, ik al van bij de start naar het uitkij-
ken was, gebeurde bij de vzw de Kiekenhaag, ze hadden hun “Borrelkot” opengesteld en het was er best 
gezellig heel erg druk. 
Paul. 
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Ritsen wordt verplicht! 
 
Ritsen in het verkeer, waarbij om de beurt wordt ingevoegd bij bijvoorbeeld wegenwerken, 
wordt vanaf 1 maart verplicht. 
Veel mensen doen het als spontaan, maar vanaf 1 maart wordt het hoffelijk rijgedrag wette-
lijk verplicht. Dan moet er geritst worden. Het koninklijk besluit over het verplichte ritsen 
werd gepubliceerd in het Staatsblad op 13 februari. 
Wat is ritsen? 
De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waar-
op het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in 
de aangrenzende vrije rijstrook', zo luidt het in het KB. De bestuurders die rijden op die 
vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één in-
voegende bestuurder. Wanneer het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt 
verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook 
en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook. 
Sanctie 
Niet-ritsen vormt een overtreding van de eerste graad. Daarop staat een boete van 55 euro. 
Bron Knack auto 
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Laatste stukje Britse geschiedenis verdwijnt? 

 

Nissan heeft vandaag 06/01/2014  de foto's 

wereldkundig gemaakt van de Londense taxi. De 

wagen werd getekend door het Europese 

designcenter van Nissan in Groot Brittannië. 

Hij is afgeleid van de NV 200 bestelwagen maar het 

was de bedoeling van de designers dat hij voor de 

Britse hoofdstad meteen herkenbaar zou zijn als 

"black cab". De eerste teaser werd in augustus 

2012 getoond. De variante de we vandaag zien 

werd aangepast volgens de wenken van "London 

Mayor's office" en "Transport for London". Hij zal vanaf december 2014 te koop zijn en wordt geleverd met een 1.6 

liter grote benzinemotor in combinatie met een automatische versnellingsbak. In 2015 volgt er ook een elektrisch 

aangedreven Zero Emission versie. Vergeleken met de gewone NV200 krijgt de versie voor London ronde koplampen 

en een specifiek radiatorrooster om aan te sluiten bij de klassieke look van de bekende Londense taxi's. Op het dak 

komt een taxi-plaatje met led-verlichting. 

Bron Belga 

Programma of uitnodigingen van niet TEDG organisaties 

Zie ook: www.oldtimerweb.be en www.thesportscoupe.be 

Wanneer tot Omschrijving Prijs pp WAAR Organisator 

5/apr/14 6/apr Oldtimerbeurs Ath 4 Hall du Ceva Ath Amicale Athoise AAA 

27/apr/14   Randonnée du grand Wavre 25 Bierges André Huens 

29/mei/14   Cadix 5 Wommelgem Tor TEDG 

7/jun/14 9/jun 26
ste

 Retro Moteur Ciney   
Marché couvert 

Ciney Ciney Expo 

1/jun/14   Minerva dag     Belgian Vehicle Heritage 

8/jun/14   Drive Classic   Tessenderlo   

6/jul/14   Acro  20 2 pers Putte Mak Hcc 

13/jul/14   Old timer treffen Herk de Stad   Herk De Stad Stephan Stevens 

3/aug/14   Rondje Halle   Herne Luc Appelmans (TEDG) 

8/aug/14 10//aug Chateau Bleu WE   Trooz Norbert (TEDG) 

1/aug/14   Promenade     Belgian Vehicle Heritage 

15/aug/14   Maneblussers 30 2 pers Mechelen Mak Hcc 

30/aug/14   Classic Cabriotoer 25-95 Lier Altena 

31/aug/14   Taxandriarit 15 2 pers Turnhout Toine Daamen 

20/dec/14 21/dec Dreamcar   Kortrijk Xpo Dreamcar 
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MORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALERMORGAN PARTS & ACCESSORIES DEALER    

A.BERGMANNLAAN 28   2500  LIER  BELGIUM 
belmog@skynet.be 

HALDA TWINMASTER – DIGITALE TRIPMETERS -   GPS TRIP METERS 
Meer dan 40 verschillende modellen leverbaar uit voorraad. 
AVIATION LEATHERCRAFT:  IRVIN JACKETS & HELMETS 

CHAPAL: JACKETS, HELMETS, GOGGLES  
MOTO LITA: STEERING WHEELS 
HERWINS & HANHART & HEUER:  

DASHBOARD CLOCKS & STOPWATCHES IN ALLE PRIJSKLASSEN 
DON BARROW: MAP LENSES - TRS : SAFETY HARNESS 

Verstralers, breedstralers = SPOT, FOG & DRIVING LAMPS in alle prijs klassen 
 RALLY CAR ROOFLAMPS 

OPEN DOOR EVERY THURSDAY FROM 20H TO 23H 
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Beste oldtimer vrienden, 

Ook in 2014 willen wij met een groep TEDG’ ers 

The British Autojumble in Waalwijk bezoeken. 

Op 29 juni 2014 vertrekken wij wederom, net als 

vorig jaar van het Campanile Hotel in Breda. 

Het vertrek staat gepland om 09.30 uur. Het 

ontbijt om 09.00 uur. Vanaf de start rijden we 

volgens de Duitse vlaggen methode naar 

Waalwijk. Hoe de route gaat is nog niet bekend 

maar we zullen er voor zorgen dat wij daar 

uiterlijk om 11.30 uur arriveren. U hebt dan alle tijd om al het moois te bekijken en ook te genieten 

van al het lekkers wat Peter weer voor ons gaat verzorgen. 

Na het bezoek aan Waalwijk kunt u allen naar eigen idee de thuisreis aanvaarden. 

De kosten van dit al bedragen € 15,- per persoon voor het ontbijt en het lekkers in Waalwijk. 

Te betalen via de bankrekening van de club: BE17 7370 2965 0721 t.n.v. TEDG 

Vorig jaar is er voor de liefhebbers vooraf een gezellige avond aan vastgekoppeld. Een overnachting 

in het Campanile Hotel, een gezellige middag bij ons thuis in de tuin en een hapje eten bij het 

restaurant bij ons in het dorp. Kosten hotel ca. € 60,- en diner € 60,- incl. drank voor twee personen. 

Wanneer u mee wilt doen verzoeken wij u zich aan te melden met de volgende gegevens: 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………….. 

E mail adres:…………………………………………………………………………………………….. 

Auto:………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal personen:……………….. 

Ik wil ook deelnemen aan de avond vooraf: O Ja O Nee 

Sturen naar: Ron Nieuwenhuijs, De Elzent 8, 4849 RH Dorst, Nederland 

Tel: 0031 653163341 

E mail: ronnieuwenhuijs@ziggo.nl  

Of via de website van de club. 
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Red Star Line, over miljoenen mensen met maar één d room… 

Zondag 19 januari 2014 waren we afgesproken om 10.45u met dertig personen om 
samen met 2 gidsen een kijkje te nemen in het gloednieuwe museum. 
Het begon al goed, we kregen om 9u45 thuis al telefoon van Leo en Lisette waar 
iedereen bleef, want zij waren er al en er was nog niemand te zien, zeker een 
kwestie van goed op tijd te zijn zeker. Maar dat waren de anderen ook.  
 
Met Malika en Anne-Marie onze twee gidsen kon onze virtuele reis beginnen. 
 
Een wandeling door het museum toont de hele reis met vertrek in het reisbureau in 
Warschau, (opgelet Carl moeten we in het oog houden, want hij was al direct 
kandidaat om zich als vrijwilliger op te geven en bijna vertrokken), het verblijf in 
Antwerpen en de overtocht met aankomst in Amerika. 
 
We vernamen dat de rederij werd opgericht in 1872 en officieel Société Anonyme de 
Navigation Belge-Américaine of SANBA heet, maar al gauw in de volksmond Red 
Star Line werd genoemd. 
De bedoeling was om goederen van Amerika naar Europa te vervoeren en op de 
terugweg passagiers mee te nemen.  
De rederij groeide snel aan en bezat door de jaren heen 23 schepen, hun namen 
eindigen allemaal op ‘land’.  
In de loop der jaren werd alles duurder, nog gehoord, de wetgeving strenger, nog 
niets veranderd en de migratie daalde. Het onvermijdelijke gebeurde en in 1934 ging 
de rederij in vereffening. 
Tussen 1873 en 1934 reisden bijna twee miljoen landverhuizers met een schip van 
de Red Star Line naar Amerika. Naar schatting 25 procent was Joods. 

De overtocht was maar een deel van de reis. Eerst moesten de emigranten ergens in 
Europa hun land verlaten en via een treinreis en een stuk te voet in Antwerpen zien 
te geraken. We zien de aankomst en het verblijf in Antwerpen, we beleven mee de 
medische en administratieve controle, nemen een kijkje in de overtocht in derde 
klasse, staan dan versteld over het leven aan boord in eerste klasse en zijn getuige 
van de aankomst in Amerika. 
 
De vele verhalen van migranten die zoveel hebben meegemaakt zijn aangrijpend en 
de aankomst in Amerika was niet altijd rooskleurig, maar gelukkig kennen we ook 
story’s met een happy end.  
Enkele beroemde landverhuizers zijn: Albert Einstein, Fred Astaire, Leo Baekelandt 
en Irving Berlin. 
 
We realiseren ons dat vluchtelingen en migratie nog steeds een actueel thema is en 
een verhaal van alle tijden en dat de Red Star Line er maar één voorbeeld van is. 
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Na de rondleiding konden we nog naar boven het uitzicht bewonderen. 

Sommigen verkozen de trap, maar Benny nog steunend op 2 krukken, Mathilleke, Carl en ik gin-
gen met de lift. 

In de liftkooi stond -1,0,1,P 
De vraag was naar waar moeten we nu, eerst op 1 gedrukt maar we bleven ter plaatse hangen, 
dan maar naar de P, maar waarvoor zou die staan?  
Misschien Plat dak? Parking? Neen, het was natuurlijk Panorama. 
En dat was dan ook de moeite, we zagen de bocht van De Schelde met aan onze voeten de 
kaaien waar vroeger de Red Star schepen aanmeerden. 
 
Iets later dan gepland kwamen we aan in Café De Vlaey, waar we konden genieten van een 
prachtig broodjesbuffet met een ruime keuze tussen vis, vlees en kaas.  We zaten wel allemaal 
knus dicht bij elkaar en spijtig of niet, de echte Die hards moesten wel aan den toog zitten.  
Al bij al een leuke plek zonder franjes, gevonden dank zij een tip van Tony. 
 

Gesterkt gingen we daarna onder leiding van Steven Adriaens de wereld van de droogdokken 
verkennen. Droogdok betekend droog, dus geen regen. We kregen allemaal eerst een informa-
tiefarde met prachtige foto’s en een klein stukje geschiedenis. Zo kwamen we te weten dat er 10 
droogdokken zijn en dat de eerste dokken in 1803 werden gebouwd onder bewind van Napoleon 
en dat sommige droogdokken loodrecht en andere weer schuin op het Kattendijkdok werden in-
gepland. Wij weten nu waarom! 

Het was koud en de wind striemde, maar Steven was zo’n boeiende verteller dat iedereen zonder 
probleem langs de dokken liep, het pomphuis in, naar het volgende droogdok. Enkele sportieve-
lingen gingen zelfs met Steven te voet naar beneden in het droogdok.  
Lopend over de kaaien hoorde ik Steven zeggen, ja dat zijn de pomphuizen en daar staat een 
pershuis, een kleine portable WC-cabine. Er werd gelachen en de sfeer zat er goed in. 
 
De hele technische uitleg kan ik hier spijtig genoeg niet meer herhalen, daarvoor had je er moe-
ten bij zijn, en ja ik ben een vrouw hé. 

Nog een enorme dank aan Steven voor de fantastische middag en nogmaals een bewijs dat 
TEDG’ers niet alleen goed met een auto kunnen rijden, maar daarbuiten nog veel meer in hun 
mars hebben. 

Foto’s op pag. 17 en 22        Elly Everaert-Helsen 
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Meer foto’s op pagina  22 
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We zijn steeds geïnteresseerd in oude auto’s, moeten niet altijd in perfecte staat zijn. De be-
doeling is ze in films of speciale evenementen, tegen vergoeding, in te zetten. Met of zon-
der bestuurder. Iets voor jou of je wagen? Contacteer ons via mail of telefoon. Liefst met 
foto en historiek van de wagen. 

John Lambrechts Tel 015/517676 (10 tot 20 uur) of speelfilmautos@gmail.com 
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Minder goed 
nieuws voor onze 
leden in Nederland 
vonden we terug 
in de Leeuwarder 
courant van eind 
oktober 2013. 

Misschien is het 
net nu het moment 
om interessante 
koopjes te doen, 
sommigen willen 
snel van hun old 
timer auto af. 
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Drivers dinner 2014 

Naar jaarlijkse traditie, en nu voor de tweede maal in het centrum van Wuustwe-
zel, wist onze “huiskok” ons weer te verrassen. Stanny en zijn team hadden deze 
keer de tafels anders geschikt, zodat we iets meer dan bij de vorige gelegenheid 
bij elkaar zaten. Over de kwaliteit en kwantiteit hoeven we al lang niet meer te 
schrijven, ieder jaar komen meer en meer leden aanschuiven voor de heerlijkhe-
den waarmee we verwend worden. De wisselbeker is dit jaar naar Peter en Els, 
terwijl het opvallendste of opmerkelijkste voertuig, de schaal Van der Steen naar 
Steven ging.  

Dat we geen dansclub zijn is ook al bekend, toch bedankt aan de enkelen die op 
de deuntjes enkele pasjes op de vloer wisten te “placeren” ook dank aan de men-
sen van de toogdienst, zonder hen zou het een droge bedoening geweest zijn. 

Foto’s op pag. 25 26         Paul 
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Drivers diner 2014 



27  

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TEDG dd. 

04.02.2014 

Aanwezigen:      Bestuur:   David Smit, voorzitter 

    Pascal Quirynen, ondervoorzitter 

    Eric De Wever, evenementencoördinator 

     Paul Everaert, redacteur 

                               Luc Faes, penningmeester 

    Min Gijselings, secretaresse  

         Totaal aantal aanwezige leden met stemrecht: 42 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering: 

1) Verwelkoming door de voorzitter, met de melding dat de club een gezond financieel 

jaar achter de rug heeft, met gemiddeld een zelfde aantal leden dan het vorige jaar. Hij 

vermeldt ook dat het lidgeld voor 2015 niet wordt verhoogd. Het blijft 35€ voor 2015. 

2) De secretaresse telt de aanwezige leden, laat de leden tekenen op de 

aanwezigheidslijst. 

3) De ondervoorzitter overloopt het verslag van vorige ALV (2012). De leden hebben 

hieromtrent geen opmerkingen. 

4) De penningmeester overloopt de jaarrekening, de balans, het kasboek 2013 en licht 

toe waar nodig is. 

Twee leden zijnde Dirk Peeters en Steven Adriaens voeren een controle uit over de 

boeken en geven hun goedkeuring over de balans 2013. 

Jaarrekening 2013 wordt afgesloten met positief saldo, zijnde 1828€. 

     Activa: zijnde voorraden clubartikelen, roerende goederen en bankrekening 

Passiva (schulden): geen 

5) Begroting 2014: 

Inkomsten (lidgelden/advertenties/activiteiten/clubartikelen) en uitgaven (drivers 

news/website/werkingskosten/beurzen/huren/aankoop aanhangwagens) lopen gelijk, 

rekening houdende met een ingebouwde reserve. 

6) Geen herverkiezing bestuursleden: 

7) Décharge van de bestuursleden: 

Na controle van de rekeningen, kasboek en balans wordt er door de leden 

goedkeuring gegeven en voor akkoord getekend. Vervolgens wordt er volledige 

décharge gegeven aan het bestuur zonder enig voorbehoud. 

8) Lidmaatschap BFOV, er wordt kennis gegeven aan de leden over de verhoging van de 

bijdrage à rato van 5€ per lid, bij stemming blijken 40 tegen en 2 leden voor het 

behoud van het lidmaatschap. TEDG schrapt hierbij het lidmaatschap BFOV. 

9) Slot 

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inzet in het afgelopen 

jaar en sluit officieel de algemene TEDG ledenvergadering van 04.02.2014. 
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Verslag praatavond dd. 04.02.2014 (volgend op 

ALV) 

• David overloopt de voorbije gebeurtenissen: 
- Bezoek aan het Red Star Line museum was een succes evenals het 

aansluitend bezoek aan de haven: hartelijk dank aan Elly en Steven en 
Tony, de laatste zorgde voor een aangepaste locatie in het 
havengebied. 

• Eerst volgende activiteiten:l 
- 8/2 Drivers Dinner: Op de praatavond kan nog in extremis worden 

ingeschreven en betaald. Bij deze gelegenheid wordt de winnaar van 
de Challenge bekend gemaakt, evenals de winnaar van de Jan Van 
der Steen Trophy 

- 28/2 tot 2/3 :Beurs te Antwerpen: een werkgroep zal eerstdaags door 
Eric worden samengesteld. Eenmalig kan een lid in dit weekend korting 
krijgen op het ingangsticket: 5€ als lid en 10€ indien dit lid in clubkledij 
komt. 

- 21/4: Paasmaandagrit, ingericht door Erik Kinat: info en uitnodiging 
volgen 

- 18/5 :Vikingentocht ingericht door Steven Adriaens: info en uitnodiging 
volgen 

- 14/9 : Ladies run, ingericht door Leen Geerts: uitnodiging volgt  
- Herdenking 1ste wereld oorlog: er zal zeker iets ingericht worden: wat, 

wanneer en hoe : wordt nog besproken 
• Een nieuw lid, Frank Bielen wordt welkom geheten en heeft zich ook even 

voorgesteld. 
• Er wordt nog eens gevraagd om het lidgeld voor 2014 asap te betalen. 

 
Rondvraag: 

- 22/3 AM en eventueel PM : cursus over kaartlezen in het 
Abarthmuseum in Lier, 10€ cursusgeld, inschrijven en info bij 
alex.van.dooren@telenet.be 

- 8/3 : gebeuren ivm oude auto’s in Hoevene, luchtshow en oude 
wagens. 

- In Duitsland zou er een vignet voor oldtimers verplicht zijn. Pascal gaat 
dit nachecken. 

- 29/3 Mak organiseert busreis naar Techno Classic in Essen (D), 
contact opnemen met Mak 

- 27/4 :Festival du rire in Wavre 
- 1/5 rit in Schilde,:±200 auto’s, in samenwerking met Toerisme 

Voorkempen, inschrijven vanaf 15/2: opzet van dit gebeuren : rijden, 
wandelen, fietsen voor een goed doel 

- Coppa Bella Maccina gaat dit jaar niet door, werd te duur voor de 
organisator 

- 19-20-21/9 : weekend Mak/Tedg in de Moezelstreek, Max 25 kamers 
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Brussels autosalon 2014   Bentley 
Continental GT V8 S Convertible 

Of  voor wie nog wat centen over 
heeft na de bankencrisis. 

Een van de vier Bentleymodellen op 
de stand van de Britse luxewagen-
bouwer, die een recordjaar achter de 
rug heeft, is een rode New Continen-
tal GT V8 S cabriolet. 
 
Deze droomwagen is een van de snel-

ste cabrio's ter wereld, dankzij een verbeterde versie van de 4.0 liter twinturbo V8-motor, 
goed voor een vermogen van 528 pk en 680 Nm koppel. In amper 4,3 seconden trekt hij op 
van 0 naar 100 km/u met een topsnelheid van net geen 310 km/u. 
 
Dankzij de motorupdate en het dynamischere chassis daalt het verbruik naar 10,6 liter per 
100 kilometer. Met een volle tank moet u in principe 800 kilometer kunnen afleggen. 
 
De Continental GT met V8-motor is naast de cabrioversie ook verkrijgbaar als coupé. Kost-
prijs van deze droombolide: circa 219.000 euro 

De Mountain Rally 2014 belooft een uitzonderlijke oldtimer rally te worden want het ro-
adbook voert de deelnemers doorheen 8 Alpijnse landen. 
 
De start is in Slovenië op 13 september en de 
aankomst is in Monaco op 21 september. 
Ongeveer 70 jaar na de opening van de 
Grossglockner pas in Oostenrijk blaast de 
Antwerpse organisator One4seven nieuw le-
ven in de "Mountain Grand Prix". Men ver-
wacht er een uitzonderlijk startveld van erg 
exclusieve oldtimers aan de start. De rally 
zelf zal een bijzonder mooi roadbook bieden 
met de mooiste landschappen doorheen na-
tuurparken. De rally is 1.900 km lang en 
komt doorheen 8 landen. De start is in Lju-
bliana (hoofdstad van Slovenië) en de rally 
passeert knappe routes zoals de Grossglockner, de Oberhalp, de Furkapas, de Grimsel, de 
Glandon, Lautarat en de col d'Izoard. De rally is open voor voertuigen die gebouwd zijn 
tussen 1930 en 1970. Er worden slechts 45 voertuigen toegelaten. Meer info via http://
mountaingrandprix.eu (Belga) 
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37ste ANTWERP CLASSIC SALON: 28/2-2/3/2014 

Donderdag werd met verenigde krachten van verschillende behulpzame leden gestart met de 
opbouw van de stand. Er werd gekozen om ons te behelpen met het materiaal dat de club 
heeft. Het resultaat mocht ook dit jaar weer gezien worden!!! 

Maar liefst 4 Auto’s werden op de stand geplaatst: 

In eerste instantie de Hillmann Minx van Steven Adriaens (winnaar van de Jan der Steen 
Trohpy 2014), verder de Jaguar XJS van Danny Van Campen, de Morris Minor Woody van 
Jean-Luc Van Avermaet en de Morgan 4/4 van Min Gijselings. Onze auto’s hadden veel be-
kijks en talrijke fotootjes werden genomen. 

Een hartelijke dank en een dikke proficiat aan alle helpende handen! 

Enkele vrouwen van onze leden hadden weer hun best gedaan om de innerlijke mens te ver-
sterken: hartelijk dank aan Lutgard, Lief, en Leen voor de lekkere zoute en zoete hapjes. 

Vele leden en andere nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen op onze stand. Er was veel 
animo en veel eten en drinken zoals alle jaren. 

Als “kers op de taart” waren er twee taarten met enerzijds een foto van onze voorzitter 
(voor zijn meer dan 10 “dienstjaren”) en anderzijds een foto van de Hillman Minx van Ste-
ven. 

TEDG stand is synoniem van “Guinness” zoals het hoort voor een club van Engelse oldti-
mers!! Velen kennen ondertussen de weg naar de “Guiness-stand”!!! 

De “catering” ter plaatse en de administratie werden door het hoofdzakelijk vrouwelijk 
team (Linda, Ria, Min) verzorgd. 

Onze voorzitter werd dit jaar gevraagd om ook voorzitter van de juryleden te worden, het-
geen hij uiteraard in dank aanvaard heeft! 

Bij de prijsuitreiking stonden wij in de top 10 op de vijfde plaats. De eerste prijs ging naar 
de MG club, de tweede prijs met 1 puntje verschil ging naar de Keverclub, en de derde 
plaats ging naar de Peugeotclub. 

Onze stand was de “The English Drivers Guild” waardig: vele leden kwamen in cluboutfit, 
en de leden, die de stand bemanden ,waren ook keurig gekleed in hun rode TEDG shirts. 

Zondagavond rond 18u werd de clubstand , zoals alle andere jaren, op een zeer efficiënte 
manier terug afgebroken, waarvoor weer dank aan alle helpende handen!! 

Na een vermoeiend maar zeer leuk weekend is een tevreden team huiswaarts gekeerd. 

Wij kijken al weer uit naar het 38ste Antwerp Classic Salon!!! 

Min Gijselings 

Secr. TEDG 

 

Foto’s pag 42 en 43 
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Vervoer van kinderen met oldtimer: 
  

Sinds de aanpassing in het verkeersreglement kunnen kinderen van minder dan 1m35 enkel 
vervoerd worden in een autozitje, die meestal vastgemaakt wordt  met de veiligheidsgor-

dels.  Je vindt hieronder een duidelijk overzicht. 
  

Schematisch overzicht van de verschillende mogelijkheden waar het kinderzitje al dan niet 
verplicht is 

   

 

  

Het wordt praktisch onmogelijk voor onze jonge ouders met kinderen van minder dan drie 
jaar deel te nemen in familieverband aan de oldtimeractiviteiten want indien er geen veilig-
heidsgordels aanwezig zijn, mogen kinderen niet vervoerd worden. 

 

 

Dit bericht werd ons toegezonden door BFOV naar aanleiding van een vraag van een van 
onze leden, jammer genoeg is ons alleen bekend dat hij of zij een auto van 1970 heeft, toch 
bleek het artikel ons interessant genoeg voor publicatie. 

Schematisch overzicht van de verschillende mogelijkheden waar het kinderzitje al dan niet 
verplicht is 
Principe 
Voorin 

Veiligheidsgordels aanwezig 
Kinderen groter dan 135 cm 
en volwassenen 

Verplicht dragen van de vei-
ligheidsgordels 

Veiligheidsgordels aanwezig Kinderen kleiner dan 135 cm 
Moeten vervoerd worden in 
een aangepast kinderzitje 

Geen veiligheidsgordels aan-
wezig 

Kinderen groter dan 135 cm 
en volwassenen 

Moeten 
geen veiligheidsgordeldragen 

Geen veiligheidsgordels aan-
wezig 

Kinderen kleiner dan 135 cm Mogen niet vervoerd worden 

Achterin 

Veiligheidsgordels aanwezig 
Kinderen groter dan 135 cm 
en volwassenen 

Verplicht dragen van de vei-
ligheidsgordels 

Veiligheidsgordels aanwezig Kinderen kleiner dan 135 cm 
Mo eten vervoerd worden in 
een aangepast kinderzitje 

Geen veiligheidsgordels aan-
wezig 

Kinderen groter dan 135 cm 
en volwassenen 

Moeten 
geen veiligheidsgordel dragen 

Geen veiligheidsgordels aan-
wezig 

Kinderen kleiner dan 135 cm Mogen niet vervoerd worden 
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F rom : W i lly  D u po n  
Sen t: F ri day , F ebr u ar y 7, 2 014  3 :5 8 P M 
To:  c lub .voo rz itt e r@ ted g.b e ;  c lub .on de rvo or zit ter@ t edg .be   
Su bje ct: sn or  van  't s tad  

  

H a llo ,  

  

H e b be n  v an  h e t  n ie u w e  sta d sb e s tuu r to e lat in g ge k re g e n o m  m e t de  op to ch t va n  de  "  S n o r  v an  

' t  S ta d  " o ld -t im e rs te  late n  d e e ln e m e n. 

  

H a d de n  u ite ra a rd  aa n  ju ll ie  g e da ch t. D e  E u r o pe s e  S n o rre nc lub  s a m e n  m e t ju l lie  e n  d e  

N e d e rla nd s e  " Eu rom o u s ta ch e "  in  s to e t  d o o r de  s tad  m e t o n tv a n g st op  h et S ch oo n  V e rd ie p. 

  

W at  v an  d e  v orig e  b u rg e m e e s te r n ie t  m e e r m oc ht  ka n  n u  w e l  da n k z i j bu rge m e e s te r Ba rt  D e  

W e ve r... E r is da n  to c h  ie ts  ve rb e t er d . 

  

D e  v ie r in g h e e f t  p laa ts  o p  z ate rd a g 1 4  ju n i  e n  zo als  a lt i jd  m e t ve rt re k Gr ote  M a rkt 1 4 .0 0  u u r, 

kio sk  G roe n p la ats  e n  o ntv an gs t Sta d h u is  1 6 .0 0  u ur. W a g e ns  ku n ne n  d u s ge r u s t  o p  d e  G ro te  

M a rk t b li jv e n  sta a n . 

  

W ij h o p e n  op  ju ll ie  m e d e w e rkin g . 

  

M e t  s no r re n d e  g roe te n , 

  

W illy D up o n  

vo o rz itte r 

Snor van ‘t Stad  
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British Car & Lifestyle Rosmalen 
We hadden met een paar clubleden afgesproken om elkaar te ontmoeten op de beurs, zo-
doende konden we dan onze neuzen in dezelfde Engelse richting steken. 
Was het door het prachtweer dat er niemand is komen opdagen? We hebben het niet aan ons 
hart laten komen.  
Deze beurs heeft dan niet het volume van het Antwerp Classic Car salon, maar heeft het 
voordeel dat niets Duits of Frans te zien is. Alles is er British. 
De opvallendste auto, nee het waren er twee, allebei Break’s of Utilyties. De eerste een Ford 
Cortina, ik heb er ooit eentje gehad, deze stond echter op een onderstel van de fameuse Cos-
worth met bijhorende motor en dus heel veel pk’s, een uitlaat waar je een cd kan instoppen, 
nee geen gleuf maar zo’n diameter. De tweede een Jaguar XJS, prachtig metaalrood en crè-
me interieur en als die achterklep openstaat, wat een ruimte. 
Onderdelen stands zijn er niet zo veel, toch enkele spullen van m’n lijstje gevonden, de rest 
zal dan wel voor Beaulieu zijn. 
Voor de dames was er wel genoeg te bekijken, kiezen, passen, keuren, sjaals, handtassen, 
hoeden, rokjes noem het maar op. 
Op de MG Holland stand troffen we Ron, meeteen naar goede Hollandse traditie, getrak-
teerd op koffie  en terwijl ik er de melk indeed kwam ook Toon aangewandeld, dus toch al 3 
TEDG’ers. 
De mooie MG takelwagen trok mijn aandacht, wie me kent weet dat ik het eerder voor een 
ander merk heb, dus een paar prikjes inde richting van, heb je voor een MG een echte 
“dépanneur” nodig. Ja, dépanneur is een goed Hollands woord. 
Iets verder stond een groene Stag, dezelfde als we thuis in de garage staan hebben. Dus heb-
ben we die ook een grondig gekeurd om de verschillen te vinden. Bij de TR Nederland 
stand werden we overladen met magazines, ook meteen de gelegenheid om wat info uit te 
wisselen, misschien  eens gaan meerijden met de Club Triumph Holland. 
We hebben alle stands zowaar 2 maal aangedaan, zo waren we zeker dat we niets gemist 
hadden. Via een leuk hotelletje,  waar we een lekker menu geserveerd kregen zijn we op 
maandag dan langzaam naar huis gekeerd, via Dongen waar we bij ER Classics een af-
spraak hadden en BBC in Hoogstraten hadden we genoeg gezien van al het mooie metaal 
alias Old British. 
Elly & Paul 
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Verslag praatavond dd. 04.03.2014 

David overloopt de voorbije gebeurtenissen: 
ALV: nogmaals dank aan de penningmeester Luc en de controleurs Steven en Dirk 
Drivers’ Dinner: veel deelnemers, zeer goede sfeer en lekker eten. 
Beurs Antwerpen: TEDG heeft ook een beker zoals alle deelnemende clubs. Zoals an-

dere jaren was het weer een succes met veel bezoekers, ambiance en lekker eten 
en drinken. Tegen volgend jaar zal iedereen, die de stand bemant, een naam-
plaatje krijgen. (belofte van David) De eerste drie plaatsen lagen kort bij elkaar, Mg 
club, Peugeot en Keverclub. Onze fotoprojectie werd zeer gesmaakt, evenals de 
enig echte Bobby (Tony) Ook extra dank aan de dames voor hun inzet. Op en af-
bouw moet wat beter gepland worden. 

Flanders Expo, veel volk 
Eerst volgende activiteiten: 

21/4 Paasmaandagrit ingericht door Erik Kinat: info en uitnodiging zullen asap op de 
website geplaatst worden. Vertrek waarschijnlijk in de buurt van Aarschot. 

18/5 :Vikingentocht ingericht door Steven Adriaens: info en uitnodiging volgen 
29/5 (OHV): om 12u worden de oldtimers verwacht in het café La Campine die Retro 

Cadix organiseert in de Cadixstraat (eilandje). In de voormiddag zal eventueel nog 
een ritje ingestoken worden, Alles staat in het teken van de jaren 50 & 60. 

29/5: oldtimershow in Axel (Zeeland) 
BBQ met vooraf een uiteenzetting over “waardebepaling” van oldtimers door taxateur 

Gert Beets, één van onze sponsors: verdere info volgt. 
29/6 : Hollandtoer: info bij Ron 
8-10/08: Trooz: Norbert richt voor de vijfde maal een oldtimerweekend in voor leden 

van TEDG: info en inschrijvingen bij Norbert Huyghebaert 
14/9 : Ladies run, ingericht door Leen Geerts: vertrek in Boom en eindigend in Wille-

broek, er worden nog sponsors gezocht, uitnodiging volgt  
29/9: teambuilding met een ritje van ±110 km; info volgt later 

Er werden weer verschillende nieuwe leden gemaakt tijdens de beurs. De heren Van Loon en 
Samyn waren aanwezig en werden hartelijk welkom geheten. 

Laatste mogelijkheid om het lidgeld voor 2014 te betalen was op de praatavond van 4/3. Ein-
de maart worden diegenen die hun lidgeld niet betaald hebben op non actief gezet en zul-
len geen verdere informatie meer ontvangen. 

Luc, onze penningmeester is vader geworden van Alec: van harte proficiat! 
 
Rondvraag: 

26/4 :Ron vraagt oldtimers en hun chauffeurs om minder validen en oudere van dagen 
een leuk ritje te bezorgen in Dorst: info bij Ron 

3/10: Ron heeft van de Duitse vrienden een uitnodiging gekregen om met een beperkt 
aantal auto’s deel te nemen aan een groot Brits treffen  nabij van Genève (4 of 6 
nachten), prijs 300 à 450€ pp meer info via de nieuwsbrief en/of in het volgend 
boekje: bij interesse u melden bij Ron 

1/5 rit in Schilde,:±200 auto’s, in samenwerking met Toerisme Voorkempen, inschrij-
ven vanaf half maart en niet vanaf 15/2. 

WO I Er loopt een organisatie via Kemmel Historic, dus wie graag meewil, kan via hun 
site inschrijven. 

Vraag van Paul aan de organisators om de uitnodigingen voor de maanden april, mei 
en juni voor 20 maart naar hem door te sturen, anders kunnen deze niet in het 
boekje verschijnen. 

Leden die foto’s van de site willen hebben dienen even een mailtje te sturen naar Paul. 
Aan BFOV werd er door een lid van onze club een vraag gesteld in verband met kin-

derzitjes in een oldtimer: gelieve contact op te nemen met Paul. (Redactie) 
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Vikingtocht 2014 
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Chateaux Bleu Weekend 8 tot 10 augustus 

 

 Ik  heb weer   de mooiste wegeltjes uitgezocht, met prachtige verzichten, steile afdalingen, forse 

beklimmingen en unieke bezienswaardigheden. En om er een super gezellig actief weekend van te 

maken, hier en daar een vraagje. Met twee overnachtingen in een echt kasteel zal het voor ieder 

onvergetelijk worden  

  

Benaming :  Weekend Chateau Bleu 2014 of een driedaags actief en gastronomisch W.E.  

  in de Ardennen en de Herve streek.  

Datum : 8 / 9 / 10   augustus   2014 

Uur :   Aanbieden vanaf vrijdag 8  augustus   in de namiddag. 

Plaats : Chateau Bleu  

 Rue Rys de Mosbeux 52 

 4870  TROOZ  

Het programma :  

- Vrijdag avond : aperitief met toostjes, 3 gangen 

diner + 2 glazen wijn en water aan tafel  

- Zaterdag na ontbijt, rit met eenvoudig bolleke-

pijl van +/- 100 km in de Hervestreek. Stop in 

Blegny aan de vroegere steenkoolmijnen, het 

fort van Aubin + drankje. Nadien table 

d'orientation en op de middag gegrild 

varkenshaasje in La clouse (Aubel )  

s’ Namiddags plasstop in Vieux Limbourg en een 

fotostop op een fenomenaal plaatsje (Wislez) 

Nadien terug naar het kasteel met s’avonds 

aperitief met toostjes, 3 gangen diner + 2 glazen wijn per pers + water aan tafel.  

- Zondag na ontbijt vertrek 2de rit (ook +/- 100 km) Stop op de fromagerie Counasse, toost in La 

Brume, stop met aperitief en toostjes in Bodeux (plasstop ) 

Rond 16.00 H terug in het kasteel  voor vol aux vent + fritjes en softdrank, prijsuitreiking en 

afscheidsdrank (roze champagne)  

 

Kosten :420,- € per wagen met twee inzittende/ 2 nachten alles inbegrepen = vol pension (niet wat in 

de bar gedronken wordt)  

Nog vragen stuur me maar een mailtje of tel bel even met Norbert: 

Château Bleu 

rue Rys de Mosbeux 52 

4870 Trooz 

tel 04/351.74.57. 

fax 04/351.73.43. 

www.chateau-bleu.be 
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Brandnew memberships 
 
Hierbij de steeds groeiende lijst van TEDG-ers. 
We do hope you will spend a prosperous time with us. 
 
Van Ballaer Danny – MG TF 

Theunissen Stephan – MG B 1968 

Bielen Frank – Jaguar XJ6 1986 

Suijs Jozef -  

Samyn Freddy – Sunbeam Alpine 1961 en Mini 850 1977 

Puers Albert -  verschillende  

Hirsch Paul – Sunbeam, MG, Austin Healy 

Reynders Rudi – Triumph TR4 1963 

Brys Wolfgang – Lotus Elan 1995 

Mortier David – MG TF 2005 

Laatste nieuws en aankondigingen 
 
Zoals al aangekondigd in de vorige edities van DRIVERS NEWS zullen alle mededelingen 
van het bestuur, uitnodigingen tot evenementen en andere, voortaan enkel nog gebeuren via 
dit clubblad, waardoor een kleine besparing gerealiseerd wordt op de werkingskosten. Tus-
sendoor kan er nog een flash bericht komen, per mail, uitsluitend voor leden die hun mail 
adres opgegeven hebben bij de secretaris. 
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 of de lotto? 
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:        € 120,00 
- volledig blad, volledige jaargang:    € 240,00 
- achterkant, volledige jaargang:        € 260,00 
Andere vormen van sponsoring zijn steeds bespreekbaar met het bestuur. 
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Kalender TEDG 
April 2014 
-01/04 praatavond 
-21/04 Paasmaandagrit � Erik Kinat 
Mei 2014 
-06/05 praatavond 
-18/05 Vikingtocht �Steven Adriaens 
Juni 2014 
-03/06 praatavond 
-15/06 BBQ �Eric de Wever  
-29/06 Holland tour �Ron Nieuwenhuijs 
Juli 2014 
-01/07 praatavond 
-13/07 Zomerrit �Daniël Weper  
-14/7 Reis� Pascal Quirynen 
verder in 2014  
-07 of 08 Autocinema �Steven Meeussen 
-14/09  Lady’s day � Leen Geerts 
- 28/09 Teambuilding � Ronny Verschueren 
- 11/10 Peters nachtrit�Peter Verbrugge 
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