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Beste Oldtimervrienden, 

 

Eerst en vooral wil ACA jullie een spetterend en succesvol 

2014 wensen !!! 

 

Petra, Mario, Marc, ik  & alle ACA-medewerkers hebben 

onze schouders gezet onder de Club All Classics Aalst, die 

officieel startte  op 1 Januari 2014. Deze Club is voor alle 

voertuigen vanaf 20jaar en aangesloten bij BFOV onder 

lidnummer 450. Het logo is een mix geworden van het logo 

van de Pachthofrit en het nieuwe ontworpen logo van ACA, 

met dank aan onze fotograaf-ontwerper Marc die dit tot 

een mooi geheel  vormde. Met het fonkelnieuw logo zullen 

wij op de komende ritten en samenkomsten ons herkenbaar 

maken. Langs deze weg zou ik tevens jullie- alle leden en 

sponsors -willen bedanken voor de steun en aanwezigheid op 

onze evenementen.” De Pachthofrit & Kennismakingsrit 

2013”  waren een groot succes. Pachthofrit 30/08/2013 

had  176 deelnemers en de Kennismakingsrit  06/10/2013 

had er 64. Een droomstart als je het ons vraagt. Na een 

turbulente maand september was er onze eerste rit:  “ de 

Kennismakingsrit”(onder ACA vleugels) met super goed 

weer, zoals ze in Oilsjt zeggen “ ons heer is ne oilsjteneir 
en nen echten oldtimerliefhebber” . Om deze elan verder te  

zetten hebben we besloten om in het jaar 2014 

verschillende evenementen  op onze agenda te zetten.  Er 

zal er bijna  maandelijks een activiteit zijn van ACA. Maar 

natuurlijk zullen we ook deelnemen aan ritten van onze 

bevriende collega’s clubs.  

U  zal ook in de toekomst Kledij kunnen verkrijgen met de 

nodige sponsors & logo’s  ACA aan zeer democratische 

prijzen. 

Heb je zelf suggesties aangaande ritten of andere zaken 

m.b.t. onze club, aarzel dan niet en maak deze bekend aan 

onze bestuursleden. Hopend jullie te mogen verwelkomen op 

de ACA Events deze kan je terug vinden via : 

www.pachthofrit.be 

En vooral …….Veel rij-plezier in 2014, 

Vanwege ACA voorzitter, 

Wijns  Geert  

Januari – Februari  2014 

Nieuwsbrief ACA 

Tweemaandelijks Nieuwsbrief 
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Op zondag 06/10/13 was de eerste ACA rit en een gezellige 

drukte in het Clublokaal Den Bril te Moorsel. De 64 deelnemers 

kregen een zon overgoten dagje oldtimerplezier om 85 km door 

de Denderstreek te cruisen. Na 2 stops & een jenever pitstop 

kwamen ze terug aan te Moorsel, waar er nog heel wat 

nagepraat werd. 

Bedankt voor al wie heeft deelgenomen aan deze rit. 

 

           
 

 Zondag 30 Maart: ACA Openingsrit 

 

 Donderdag 1 Mei: Dwars door de Denderstreek 

 

 Woensdag 28 Mei: Pillampen Nachtrit 

 

 Zondag 15 Juni: K”rusty Drive Days 

 

 Zondag 06 Juli:    Cars & Coffee 

 

 Vrijdag 29 Augustus: 3 de Pachthofrit 

 

 Zaterdag 04 Oktober: Drive to the Movieworld 

                    i.s.m. Movie Drive-In (Herdersem) 

 

Voor meer info:  www.pachthofrit.be 
 

 
 
 

 Zaterdag 15 Februari :  

                                 Flanders  Collection  Cars   Expo Gent (Beurs) 

 

 Zondag 16 Februari :   

               Winterrit Tour D’amour te Sint Laureins ( Oude Gloriën) 

 

 Zaterdag 01 Maart: 

                                   Antwerp Classic Salon  ( Beurs) 

 

 Zondag 02 Maart: 

                                   BOM Motorbeurs ( Berlare) 

 

 Zondag 16 Maart: 

                              VW luchtgekoelde Meeting ( Ninove) 

 

 

Voor meer info www.oldtimerweb.be 

   
 
 
Het lidgeld voor 2014 bedraagt 30 €uro per persoon ongeacht hoeveelheid 

voertuigen die je bezit. Indien je intresse toont en wilt deel uitmaken van 

het ACA Clubje kan je U laten Lid maken op de volgende manier. 

 

Je gaat naar de website: www.pachthofrit.be en je klikt op “Informatie” en 

dan op de knop “Lid worden”, dan vul je alle gegevens in en stuurt deze lijst 

automatisch door. Na het ontvangen van de mail krijg je een mailtje terug 

gestuurd met al de gegevens voor Bevstiging Lidmaatschap ACA. 

 

De ACA Leden die voor 23 maart hun betaling van  lidgeld op rekening 

hebben gedaan, mogen GRATIS deelnemen aan  de Openingsrit op 30 

maart. 

 

Dus voor wie nog twijfelt… Go for it en join the ACA-team!!!!!!!! 

   
 
 

Voorzitter: Wijns Geert 

aca.oldtimers@gmail.com   -  0468 119 575 

Secretaresse: De Bruyn Petra 

info.aca.oldtimers@gmail.com 

Schatbewaarder & Club Fotograaf 

De Grauwe Marc 

Club & Evenement Adviseur 

De Pauw Mario   0470 538 770 

pachthofrit@gmail.com 
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