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 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 

 

 

Voor meer info:  www.pachthofrit.be 

 

 
 
 
 
 

Beste Oldtimerliefhebber, 

 

Dit keer geen woordje v.d. Voorzitter, maar v.d. Club & 

Event Adviseur. Het oldtimerseizoen staat voor de deur.  

Dit wil zeggen dat onze karretjes stilaan van onder de 

dekzeilen kruipen en ze uit hun winterslaap ontwaken. Dit 

jaar zal voor ACA een bijzonder jaar worden. Als nieuwe 

club in het Aalsterse met heel wat  ritten & events willen 

we ons definitief een plaatsje zoeken  als club in de 

Denderstreek. Het enige verschil met andere clubs is dat 

wij Youngtimers als lid aanvaarden, dus dat wil zeggen in 

het jaar dat uw wagen 20 jaar zal worden ben je welkom. 

Dit jaar hebben we een paar speciale Ritten & Events. Alles 

begint op 30 maart met de “Openingsrit”, deze zal voor een 

kleine verrassing zorgen !! De rit gaat over 70 km die door 

de regio Vlaams Brabant langs landelijke wegen gaat waar 

er zelden ritten geweest of gepasseerd zijn. Alle leden van 

ACA mogen GRATIS deelnemen aan deze rit. Op Donderdag 

1 mei ( Dag v.d. Arbeid en dit zal nodig zijn) gaan we voor 

120 km door de Denderstreek cruisen. Deze is een mix van 

arbeid en bezienswaardigheden. Voor het vertrek van de rit 

trakteert ACA u op een gratis ontbijt met koffie voor elke 

deelnemer. Een aanrader voor wie graag een dagje toert & 

wil genieten met de wagen. De Pillampen Nachtrit zal op 

Woensdag 28 mei doorgaan dit voor het eerst in de 

Dender- streek. Dit wordt een onvergetelijk avontuur. De 

rit gaat over 80 km met roadbook (bol-pijl) het enige 

verschil met de andere ritten is dat de GPS is toegestaan 

als hulpmiddel om de straatnamen beter te herkennen, 

natuurlijk mag er extra verlichting voorzien worden in en op 

de wagen. Dit alles zal door een jong dynamisch team met al 

enkele jaren ervaring in de oldtimerwereld op de kaart 

worden gezet. Als adviseur zal ik u in de komende maanden 

nog meer evenementen voorstellen. De bestuursleden zijn 

een vast team waarvoor lachen en plezier maken een must is 

en er met de volle 100% voor gaan als club. Dit zullen we in 

2014 bewijzen !!! 

 

Meer info voor de ritten www.pachthofrit.be 

I’ll be back and see you soon ……..     Mario    

Maart - April  2014 
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Woordje van de Club Adviseur Inhoud 

Contactgegevens 

ACA Agenda 2014 

mailto:aca.oldtimers@gmail.com


 

 
 
.Hoe krijg je 20 hollanders in een kevertje?  

Door er een halve euro  in te gooien !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 

Een Brit, een Nederlander en een Belg raken betrokken 

bij een kettingbotsing. Ze stappen uit. De Brit zegt: 

"I'm sorry." De Nederlander zegt: "I'm sorry too." 

Zegt de Belg: "I'm sorry three." 

 

           
 

Zonnige dag, meer dan 50 wagens en leuke sfeer na een 

onvergetelijke rit met 2 stops  waar we een jenever en 

verse groentensoep hebben genuttigd stond er na 

 60 km. Nog er een stevig middagmaal op het 

programma:  

“ Frietjes met stoofvlees of was het omgekeerd” 

Deze rit was geslaagd, bedankt aan de organisatie : 

   JP & D’ Oude Glorien 

 

 
 

 

 

 

   
 
 
 

   
 
 

Het lidgeld voor 2014 bedraagt 30 euro per persoon ongeacht hoeveel 

voertuigen die je bezit. Indien je interesse 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 Bevestiging 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 !!!!!!!! 

Inschrijving via website www.pachthofrit.be 

Mopje:  Met zijn allen !!! 
 Mopje:  Met zijn allen !!!  

Indien u geen nieuwsbrieven van All Classics Aalst meer wenst te ontvangen      Email dan naar info.aca.oldtimers@gmail.com 

Mopje: Kun jij tellen , tel dan mee !!! 

ACA New Years Drink 

Lidgeld 2014 
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