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& copyrights

Noch de redactie, noch het bestuur van
The English Drivers Guild kan
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weergegeven in de artikels en de
advertenties.
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Deadlines
Artikels en/of beeldmaterialen zijn steeds
welkom. De uiterste inzenddatum voor
kopij is 20 dagen voor de
verschijningsdatum. DRIVERS NEWS
verschijnt op 31 maart, 30 juni, 30
september en 27 december
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Woor dje van de voor zit t er
Wanneer je dit leest is de zomer weeral gepasseerd, de herfst is juist begonnen en hopelijk kunnen we
nog een beetje genieten van een mooie nazomer.
Het was een rare zomer, watersnood in de Ardennen met enorme materiele en menselijke schade. Bij
ons in Vlaanderen is het al bij al wel meegevallen. Regelmatig een flinke stortbui en wat ondergelopen
jeugdkampen, maar toen september zijn intrede deed en de jeugd terug naar school moest werd het
toch nog mooi weer. Niet echt goed voor hun moraal.
Wat ons virus betreft valt het al bij al wel mee. De besmettingen lijken te stagneren en stilaan gaan we
terug naar het normale, alhoewel de experten vinden dat het te vlug gaat. Onze politiekers trekken de
populistische kaart en zitten waarschijnlijk al met de verkiezingen in het achterhoofd. En wij, we denken
er maar het onze van. Het is zoals bij het voetbal, als onze nationale ploeg speelt, dan staan er 11 miljoen
coaches aan de zijlijn, nu hebben we 11 miljoen ministers van volksgezondheid, elks met zijn mening, pro
of contra vaccinatie, voor of tegen mondmaskers, voor of tegen versoepelingen? . Of dat acht ministers
er al niet een ?paar? teveel zijn. (vrij vertaald: paar kan 2,3,4,5,6 of 7 zijn).
Enfin, dank zij die versoepelingen hebben we toch nog wat leuke
dingen kunnen doen. De praatavonden doen ons deugd, Danny
en Gerda hebben een mooie auto- foto-zoektocht gemaakt die
door velen erg geapprecieerd werd en in september hebben we
onze uitgestelde club BBQ kunnen laten plaatsvinden. De sfeer
en het weer waren meer dan ok, de organisatie met dank aan
Eric D.W. en zijn equipe was super en de BBQ zelf was goddelijk,
of overdrijf ik nu een beetje. Zoals altijd hadden de afwezigen
echter ongelijk.
Morgen dinsdag gaan Peter en Albert, ik en Lo richting Zaventem waar we overnachten om woensdag
vroeg in de ochtend de vlieger naar Marokko te nemen. We gaan deTour Amicale meerijden en kijken er
super hard naar uit. Onze auto?s zijn 11 dagen geleden naar Verrebroek gebracht vanwaar ze met de
?Grande Lagos?, een cargo van Grimaldi Lines, naar Cassablanca werden verscheept. Klein probleempje:
het schip moest nog enkele reparaties ondergaan waardoor het pas afgelopen vrijdag is vertrokken,
oftewel 8 dagen later.
Als ik nu even de app ?Boat watch? bekijk, dan zie ik dat de laatste positie van de cargo - 12 uur geleden ter hoogte van Lissabon was. En de ?ETA? verwachte aankomsttijd is morgen, dinsdag 8 PM. De 85 wagens
voor dag één moeten ginder nog door de douane en dan op transport naar Fez, een kleine 300km. Ik
vermoed dat ze bij de tour met klamme handjes zitten. En wij hopen dat onze TR-kes (TR2 en TR3A) klaar
staan. Het avontuur mag beginnen, we kijken uit naar de zon, de mooie natuur, het stof en het zand? en
uiteraard naar de gastvrijheid.
In volgende Drivers News zullen we in geuren en kleuren een verslag plaatsen met onze ervaringen. Zo
kan ik even langs mijn neus weg vragen naar artikels voor onze Drivers News. Rob onze redacteur en ik
zijn er rotsvast van overtuigd dat er te weinig artikels binnen komen.
Daarom nog even een oproep om jullie ervaringen, leuke (reisjes, uitstappen, bedenkingen? ) of minder
leuke (Technische Controle, opgeloste benzineleidingen, vastzittende remmen, kromme kleppen,
afgebroken ontluchtingsnippels? ) te delen en ons boekje is daar het gepaste medium voor!
Voor iedereen nog een mooie herfst, nog een leuke tijd met of zonder onze wagens, hou het gezond en
als je onderweg bent, kijk uit voor de bermkassa?s. Groetjes en tot een volgende, Eric
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Uit slag in dividu ele oldiesr on dr it m et f ot ozoek t och t
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Volgor de f ot ozoek t och t :

11- 25 - 8 - 14 - 30 - 21
3 - 17 - 9 - 22 - 13 - 1
28 - 6 - 12 - 23 - 10 - 24
5 - 26 - 18 - 4 - 19 - 2
27 - 15 - 29 - 16 - 20 - 7

Beste clubleden.

De rondrit met fotozoektocht zit er op. Aan alle deelnemers, bedankt voor de interesse. Vooral de
inschrijvingen van een zestal nieuwe leden maakte ons blij. Vers actief clubbloed wordt altijd toegejuicht.
Wij waren alvast gelukkig geweest met 10 inschrijvingen, maar het werden er uiteindelijk 35 (meteen het
antwoord op de schiftingsvraag).
Van 6 deelnemers hebben wij het antwoordformulier mogen ontvangen.
Zoals beloofd, hierbij de juiste fotovolgorde en resultaten. Hopelijk heeft iedereen er toch van genoten.
Danny en Gerda.

Van Loon Leo:

30 foto's

+24 inschrijvingen

Van Bedaf Ludwig:

30 foto's

+38 inschrijvingen

Budenaers Dave

29 foto's

+23 inschrijvingen

De Mesmaeker Benny:

29 foto's

+23 inschrijvingen

Van de Wygaert Bob:

23 foto's

+37 inschrijvingen

Meeusen Steven:

20 foto's

-35 inschrijvingen
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Woor dje van de r edact ie

BM C & LEYLAND CAR(D)S
Ik werd geattendeerd op een nieuw leuk boek met als inhoud een verzameling van alle ansichtkaarten die
de Engelse autofabrikanten, naast de normale brochures, hebben uitgebracht. De afmetingen zijn 23 x 21
cm en kost normaal 15,95. Als er meerdere belangstellenden zijn, kan het boek via de club worden
besteld voor 9,75. Bestellingen aan: redactie@tedg.be of rkbrouwer@telenet.be.

MILLERS PRODUCTEN MET KORTING
Hieronder nog wat details wat betreft de kortingscode :
-
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De 15 % korting is alleen geldig in de webwinkel vanwww.millersoils.nl.
De code kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties.
Guerilla Exhaust systems is een product categorie wat is uitgesloten van deze korting.
De gegeven korting is alleen geldig op onze producten en niet van toepassing op de
verzendkosten.
Te gebruiken kortingscode in de webwinkel : millersenglish
Op deze code zit geen vervaldatum en kan onbeperkt gebruikt worden door een ieder van uw
vereniging/club.
www.tedg.be //DriversNews123
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Nieu w s van Dan n y. (door Danny Van Campen)
Dankzij toch een paar mooie dagen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om 3 rondritten te maken.
Ten eerste: de Elit e r on dr it .
Normaal staat bij vertrek de parking bomvol oldtimers. Nu zijn we vertrokken met 3 wagens op een voor
de rest leeg plein. Een unieke ervaring. De rit was mooi en relaxed. Onderweg passeren we
schapenboerderij ?Het Vaneleke? waar je een ijsje kan kopen. Helaas gesloten.
Vervolgens de An t w er p Classic.
Een prachtige maar vermoeiende rit dankzij de vele
kronkelweggetjes te midden van 2 meter hoge
maïsvelden. We passeren nogmaals ?Het Vaneleke?.
Tot slot de Taxan dr iar it .
Wie deze rit kent weet dat ze bekend staat voor het
steeds weer prachtige roadbook. Ook nu hebben Toine
en Chris een huzarenstukje van hun kunnen laten zien
door een roadbook samen te stellen van verschillende
lussen, vrij te kiezen welke je wil volgen. Wij nemen de kortste (de maïs van eergisteren zit nog in de
benen).
Voor de eerste maal sinds de corona ontmoeten we
verschillende andere clubleden op de parking. Voor
de meesten een blij weerzien na lange tijd.
De start en aankomst zijn op ?HET VANELEKE?. Nu
wel open.
Na de aangeboden koffie en yoghurt kunnen we
vertrekken met onze landlopersknapzak.
Enkele kilometers verder staan we al in de file om
een bakje aardbeien te ontvangen.
We vervolgen onze weg. Aan de Keysershoeve te Schilde aangekomen worden we verondersteld te
parkeren achter de stallen. Maar hoe geraak je daar? Door de stal? Jawel hoor. Schilde kent eventjes een
nieuw koeienras.. Achter de stal is een schuur ingericht als een soort taverne. Hier ruilen we onze bon in
tegen een potje mozarella.
Vervolgens terug door de stal naar de rijbaan.
Nog een laatste stop aan tomatenkwekerij Stoffels
voor een bakje tomaten en zo hebben we als echte
landlopers ons volgende maal bijeen gesprokkeld. Bij
aankomst wacht ons nog een dessert in de vorm van
een ijsje. Chris en Toine, bedankt voor alweer een
mooie rit die, wat ons betreft, zijn geld dubbel en dik
waard was.
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De TEDG weer bijeen. (door Pieter van de Lustgraaf)
Op de eerste dinsdag van juli was het dan weer zo ver dat de maandelijkse praatavond kon plaatsvinden. Wat
betekende dat ik mijn Jaguar MK 2 van 1964 weer eens uit de garage kon halen om te rijden naar ons clublokaal van
de Aeroclub in Brasschaat, vlakbij het Gunfire museum..
De klassieker had daarvoor wel dik 6 maanden in opslag gestaan bij LMB, de
Classic & Vintage car specialist in Wommelgem. Zij hadden hem in die periode
ook voorzien van een nieuwe choke kabel en de overdrive op de
versnellingsbak hersteld.
Het mocht dan even hebben geduurd, doch na ruim 14 maanden waren we
weer bijeen in ons clublokaal. Met ca. 40 leden zaten we weer eens samen en
klapten wat weg over de periode dat we elkaar gemist hadden. Ja, deze
corona pandemie heeft ons leven wel in een andere versnelling gezet.
Sommigen van ons hadden dan alle tijd om hun vehikels op te poetsen en was
onze ere-voorzitterDavid Smit in staat om zijn Willy bus en Triumph Herald een
grote beurt te geven. Waarvan hij dan ook uitgebreid verslag heeft gedaan in
ons clubblad . Onze voorzitter Eric De Backker deed via de microfoon verslag
van de "no actions" van de afgelopen periode, waarin wij in clubverband geen
tours hebben kunnen rijden. Zelf heb ik daarentegen in Andalucia wel diverse
classic car tours kunnen rijden met mijn aldaar gestalde Triumph TR 250 van 1968.
Maar goed, tijdens deze praatavond, deed David Smit mij een voorstel om gezamenlijk een tour te rijden naar het ons
zo geliefde Zeeland, alwaar de mosselen weer uitgebreid in de netten hangen van de vistrawlers. Dus zouden we een
paar dagen later, in mijn Jaguar MK 2, naar Yerseke rijden, waar je
de meest verse mosselen kunt eten. Maar inmiddels was
Nederland Corona donker rood gekleurd en achten we het
verstandiger niet naar Zeeland te rijden Het was het Pascal
Quirijnen die David adviseerde een rondje de Noorden Kempen te
rijden om dan te lunchen bij traiteur Zilverden in Kalmthout.
Dus tourden we van Brasschaat via Kapellen naar Kalmthout.
Wij hielden een koffiestop in Kapellen bij restaurant Kandinsky
langs de spoorlijn. Genoemd naar de in Moskou geboren
kunstschilder Wassely Kandinsky. Een bijzondere intelligente
wetenschapper met een bijzondere passie voor de schilderskunst.
Hij leefde in
het begin van de jaren 1900 en legde evenals Piet Mondriaan
een belangrijke basis aan de abstracte kunst. Na deze koffiestop
ging het door het centrum van Kapellen richting Putte naar
Kalmthout. Wij passeerden het treinstation Heide van
Kalmthout, waar twee bijna levensgrote, bronzen soldaten
elkaar voor eeuwig in de ogen kijken. Dit Monument van de
Erkentelijkheid is opgedragen aan de militairen van de
infanterie en tankdivisie van Canada die Kalmthout in oktober
1944 hebben bevrijd. Wij arriveerden dan uiteindelijk bij
restaurant/traiteur Zilverden, aan de Kapellensteenweg in
Kalmthout, waar we genoten van een voortreffelijk drie gangen
menu.
Zeer de moeite waard en wijzullen daar zeker nog eens geraken.
Na onze uitgebreide lunch moesten we natuurlijk wel even kennis nemen van De Kalmthoutse Heide, gelegen aan de
Nederlands/Belgische grens met een oppervlakte van ruim 37,5 km2, dat zich kenmerkt door hoge zandduinen,
vennen en heide en omringd door dennenbossen. In 2011 is tijdens een grote brand ca. 600 ha van het gebied in
13
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vlammen opgegaan. Her en der staan nog verbrande bomen
in het landschap als stille getuigen van deze brand. Van
Kalmthout reden we dan via Kapellen weer terug naar
Brasschaat, alwaar deze korte tour dan eindigde.

Per cy Hobar t . (door Rob Brouwer)
Percy Cleghorn Stanley Hobart was een Britse militair tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd geboren
op 14 juni 1885 en overleed op 19 februari 1957. Percy werd geboren in India. Hij ging studeren aan
Clifton College en studeerde in 1904 af aan de Royal Military Academy in Woolwich. Hij werd toegevoegd
aan het Corps of Royal Engineers en vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en Mesopotamië. In
1934 werd hij benoemd tot brigadier van de 1e Pantserbrigade in Groot-Brittannië en in 1937 bevorderd
tot generaal-majoor. In 1940 werd Percy gedwongen met pensioen gestuurd. In 1941 keerde hij weer
terug en werd bevelhebber van de 11e Pantserdivisie, later van
de 79e Pantserdivisie. Hij werd verantwoordelijk voor de
gespecialiseerde pantservoertuigen, de "Hobart's Funnies".
Deze werden vooral gebruikt tijdens de landingen in
Normandië en de gevechten die erop volgden. Vooral de
Sherman "Crab" (Sherman omgebouwd tot mijnenruimer,
uitgerust met een vlegel), heeft er voor gezorgd dat op de
landingsstranden Gold, Juno en Sword op 6 juni 1944, tijdens
D-Day, de infanterie zich uiteindelijk een weg kon banen door
de obstakels en mijnenvelden op de stranden.
De belangrijkste typen voertuigen o.a.:
Churchill Crocodile - vlammenwerper op het chassis van een Churchill tank. Het vuurkanon was
gemonteerd op de plaats van de mitrailleur.
AVRE - Armoured Vehicle Royal Engineers - een Churchill tank omgebouwd tot genietank.
ARC - Armoured Ramp Carrier - een Churchill tank met aan beide zijden opklapbare brugdelen.
Crab - Sherman tank omgebouwd tot mijnenruimer.
DD tank - Een Sherman of Valentine voorzien van een canvas scherm zodat de tank voldoende
drijfvermogen kreeg om te varen met behulp van twee schroeven.
BARV - Beach Armoured Recovery Vehicle - een Sherman omgebouwd tot strandbergingstank.
Centauer Bulldozer - een Cromwell tank omgebouwd tot bulldozer (Zeeland 1944).
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An t w er p Con cou r s Sept em ber 2021
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2deTEDG Pr aat von d in Cor on a t ijd. (door Pieter van de Lustgraaf)
Op 3 augustus j.l. was het dan de tweede praatavond van het jaar in het ons vertrouwde clublokaal van
de Aeroclub in Brasschaat. De opkomst was redelijk groot, met zeker een 40 tal leden. Als bijzondere
presentatie waren er een Triumph en een Jaguar geplaatst in en buiten het restaurant. Beide auto?s
werden behandeld met een bijzonder poetsmiddel. Helaas kreeg de demonstrant weinig aandacht van
de aanwezigen en van verkoop van zijn poetsproduct was amper sprake.
Onze ondervoorzitter Pascal Quirynen gaf nog wat informatie, over o.a. de Individuele oldiesrondrit met
fotozoektocht, waarvoor men tot 1 augustus had kunnen inschrijven.
Verder stonden er geen gezamelijke tourritten op het programma. Wat betekent dat menigéén tot heden
nauwelijks enige km?s in zijn klassieker had gereden en ook de autohandschoenen nauwelijks enige
slijtage hadden ondergaan. En werd mij de vraag gesteld hoeveel km?s ik dan wel met mijn Triumph
TR250 het afgelopen jaar had gereden. Het aantal km?s bleken er meer te zijn dan de meeste van mijn
tafelgenoten en wel zo?n kleine 4.000 km. Ik moest daarbij dan wel vertellen dat ik met mijn Triumph,
momenteel achtergelaten aan de Costa del Sol, wel drie Classic Car Tours per maand rijd met drie
verschillende Classic Car Clubs. Ik verblijf daar dan ook zo?n 6 tot 8 maanden per jaar.
Ik kreeg voorts de vraag wat nu zo?n Triumph TR250 precies is
en welke bijzonderheden deze Triumph dan wel heeft. Wel nu;
de Triumph TR250 werd gebouwd tussen 1967 en 1968
gedurende 15 maanden door de Triumph Motor Company in
Engeland. In totaal werden er 8480 exemplaren gebouwd, die
allemaal waren bestemd voor de Amerikaanse markt, vandaar
ook dat ze links gestuurd zijn. Velen kunnen nu gevonden
worden buiten de Verenigde Staten, voornamelijk in Europa.
Tegenwoordig zijn er nog zo?n 600 op deze planeet. Begrijpelijk
is dan dat dit model door zijn geringe aantal, de meest
gezochte en duurst betaalde TR is in de huidige
klassiekermarkt. De TR250 was mechanisch vergelijkbaar met
het vervolg op de TR5 behalve voor het
brandstoftoevoersysteem. De TR250 kreeg een nieuw
ophangsysteem met onafhankelijke achterwielophanging van
de TR5 (en TR4A red.), maar het had niet het TR5
brandstofinjectiesysteem. In plaats daarvan werd de TR250
uitgerust met dubbele Zenith-Stromberg carburateurs. De
zescilinder lijnmotor was goed voor 111 PK, 39 PK minder dan de TR5. De reden voor dit verschil was de
prijsdruk op de Amerikaanse markt en de strengere emissieregels. De TR250 is vrijwel identiek aan de
TR5 maar is herkenbaar aan de duidelijke zilverkleurige belijning over de motorkap. Daarmee konden
mijn tafelgenoten het doen en kwam deze avond aan z?n eind.
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Ch allen ge (De Ch allen ge en de Jan van der St een t r oph y w or dt

over 2020 n iet u it ger eik t )

Reglement
Vermits TEDG een oldtimer-clubke is voor enthousiastelingen van Engelse auto?s heeft het bestuur
besloten om vereenvoudigingen door te voeren in verband met het toekennen van challengepunten.
Ook willen we de betrokkenheid van de leden met betrekking tot Drivers News een beetje aanwakkeren.
Artikels en verslagen van ritten die gepubliceerd worden in Drivers news zullen beloond worden.
Gelieve ook via de website van TEDG in te schrijven voor een evenement, want dit vergemakkelijkt het
invullen van de challengepunten.
Hierbij het overzicht van de te verdienen punten:
Or gan isat or

Deeln em er aan

Au t eu r

Alleen

M eer der e

M eer daags even t
(alleen )

M eer daags even t
(m eer der e)

25 punten

18 punten pp

40 punten

30 punten pp

Pr aat avon d

Dagr it

M eer daagse t ou r

5 punten

15 punten

25 punten

Ar t ik el Dr iver s New s
5 punten
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Agen da Algem en e leden ver gader in g 7.9.2021
1) Verwelkoming voorzitter om 20.50 uur

2) Telling aanwezig leden ? 29 leden
3) Verslag vorige ALV ? geen opmerkingen
4) Herbenoeming voorzitter, secretaris en penningmeester ? unanieme aanvaarding
bestuurders in zelfde functies

van huidige

5) Overlopen jaarrekening ? in boekhouding verlies24000 ? door teruggave Engelandreis
6) Controle der boekhouding door 2 leden zijnde Walter De Keulenaer en Robert Van Boven en
goedgekeurd
7) Begroting sluitend voor 2022
8) Lidgeld 2022 ? idem 45 ?
9) Decharge zonder enige opmerkingen
10) Einde ledenvergadering om 21.00 uur
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Allerlei
FACEBOOK

Wij hebben op facebook een groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) voor de
leden van de club. Deze kan gebruikt worden voor de aankondiging van evenementen.
Je kan hier zelf ook dingen opzetten over bv andere ritten waar je aan deelneemt en vragen wie er
meerijdt of andere zaken, zolang ze maar enigszins club gerelateerd zijn.
Jullie kunnen zelf ook foto?s uploaden van ritten die je zelf meegereden hebt.
Als je dus zelf een facebook account hebt, ga dan even naar de pagina
(https://www.facebook.com/groups/tedg.be/) en stuur een leden-verzoek. Van zodra wij die goedgekeurd
hebben kunnen jullie van deze groep gebruik maken. Tedg gaat dus mee met zijn tijd hé

CLUBBLAD

Rob Brouwer is onze redactieverantwoordelijke. Artikels voor het boekje zijn steeds welkom, dus gelieve
deze naar redactie@tedg.be door te mailen en dit voor de 15de van elke trimester (15/3, 15/6,15/9,15/12):
dus allen snel pen en papier( = pc) en schrijven maar, ook foto?s zijn welkom!! - Aan alle organisatoren: ten
laatste een maand na evenement, graag de deelnemerslijst naar Min doorsturen voor de challenge.
- Ivm inschrijvingen en betalingen: graag duidelijk lidnummer, naam, rit en aantal personen vermelden.
- Nog ivm inschrijvingen: graag voor evenementen inschrijven via de w ebsit e, dat spaart veel werk bij het
invullen van de challenge.
Met vriendelijke oldtimergroeten
Min Gijselings
Secr. TEDG
0478/266 557
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Adverteerders
Zin om te adverteren in DRIVERS NEWS ? Aarzel zeker niet en neem contact met ons op !!
-

per 1/2 blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 120,00
volledig blad voor een volledige jaargang (4 nummers) ? 240,00
achterzijde voor een volledige jaargang (4 nummers)
? 260,00

De nieuwe website
De nieuwe website is zodanig ontworpen dat u op uw gemak met de Ipad op schoot, voor het
belangrijkste nieuws eenvoudig naar beneden kunt scrollen. Heeft u geen Ipad, maar maakt u gebruik
van een computer of laptop, dan kunt u op een traditionele manier op de tabs klikken. Uiteraard zal de
nieuwe website in de toekomst worden aangevuld en zo nodig worden verbeterd.

De ledeninformatie
De website is vrij toegankelijk voor iedereen, behalve de gegevens van de leden. Voor het inzien van de
ledeninformatie moet u inloggen. De inlogcode is een combinatie van uw emailadres en het aan u
verstrekte password.
De ledeninformatie kan aangevuld worden met foto's van uw klassieke auto of auto's. Deze informatie
ontbreekt in de meeste gevallen en het zou de website verfraaien als u de moeite neemt een aantal
mooie foto's van uw wagen(s) te nemen en die aan ons, graag met toevoeging van naam en lidnummer,
op te sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat de foto's op een juiste wijze worden ingevoegd.
Wij h ech t en zeer veel w aar de aan de beveiligin g van de gegeven s van de leden . Het lijk t on s n iet
zo'n goed idee dat de gegeven s van de au t o('s) die in u w bezit zijn op st r aat k om en t e liggen . De
n ieu w e w ebsit e bou w t een t abel op van h et em ailadr es m et h et bijbeh or en de passw or d. Daar om
m oet u , als u zich de eer st e k eer aan m eldt , u aan m elden alsof u een n ieu w lid ben t . De w ebm ast er
k r ijgt dan een aan vr aag en als de gegeven s in or de zijn , w or dt h et em ailadr es en h et passw or d
opgeslagen en k r ijgt u t oegan g t ot de gegeven s van de leden . De eer st volgen de k eer k u n t u zich
dan aan m elden als best aan d lid.
M och t h et allem aal n iet lu k k en , dan k u n t u een em ail st u r en n aar r k br ou w er @t elen et .be.

Link naar facebook
Vanuit de website kunt u linken naar de facebookpagina van de TEDG. Facebook kan vanaf heden ook
gebruikt worden als technische vraagbaak.
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AG
ENDA2021
In h et k ader van de m aat r egelen r on dom h et Cor on a vir u s zijn er geen act ivit eit en t ot n ader
ber ich t .

januari 2021
4

Betaling lidgeld, euro 45,- op rekening KBC: BE17 7370 2965 0721

februari 2021
2

maart 2021
2

april 2021
6

mei 2021
4

Juni 2021
1
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juli 2021
6

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

augustus 2021
3

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

september 2021
7

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

oktober 2021
5

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

november 2021
2

Praatavond in Aeroclub Brasschaat

6

Halloween nachtrit

december 2021
7
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