
 

 
 
 
 
 
 

 Woordje vd Secretaresse 

 ACA Events 2014 

 ACA Pillampenrit 

 K”rusty Drive Days 

 Dringend Gezocht !!! 
 

 

 

 
Wijns Geert 

Hoogstraat 101 

9308  Hofstade   

0468/119 575 

aca.oldtimers@gmail.com 

Rekn° 

BE 89 3770 4542 9985 

www.pachthofrit.be 
 

 

 

 

 Woensdag 28 Mei: Pillampen Nachtrit 

 

 Zondag 15 Juni: K”rusty Drive Days 

 

 Zondag 06 Juli:    Cars & Coffee 

 

 Zaterdag 23 Augustus: Pachthofrit 

 

 Zaterdag 05 Oktober: Drive to the Movies 

  

             Voor meer info:  www.pachthofrit.be 

 

 
 
 
 

Hallo Oldtimervrienden, 

 

Deze nieuwsbrief is het mijn beurt om jullie eens iets te 

vertellen………. Laat ik me even voorstellen alhoewel de 

meesten onder jullie me wel al kennen denk ik. 

Ik ben Petra, de secretaresse van All Classics Aalst, 

geboren in Aalst en al 20 jaar de  echtgenote van Mario  

onze ACA evenement medewerker. Daarbovenop ben ik de 

trotse mama van 2 fantastische dochters Yoni en Zena.  

Deze twee  kregen de oldtimermicrobe mee van hun vader 

en staan dan ook steeds op de 1e rij als het om auto’s draait.  

Als enige vrouw binnen het ACA-bestuur zorg ik steeds voor 

de mails, verslagen van de vergadering,… en natuurlijk de 

“vrouwelijke finishing touch”….Bij elk evenement van ACA 

kan je mij steeds (samen met Chantal, de echtgenote van 

onze penningmeester Marc) terugvinden om je met de 

glimlach te verwelkomen aan de inschrijvingen. 

Mijn eerste eigen oldtimer kreeg ik 4 jaar geleden als 

moederdaggeschenk van Mario. Mijn fiat 500 uit 1965 is 

dan ook mijn trotse bezitting waar ik graag af en toe een 

raceke mee doe….. 

Indien jullie suggesties of vragen hebben kan je me steeds 

via mail weten te vinden : info.aca.oldtimers@gmail.com 

Verder wens ik ieder van jullie nog veel oldtimerfun samen 

met ACA en je weet het …  

“ACA is just having fun”…enjoy it!!   
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Zonnige dag, meer dan 120 wagens en leuke sfeer na een 

onvergetelijke rit met 2 stops . Deze rit ging over en 

door landelijke wegen. Het K”rusty team kan er van mee 

spreken. Michael Hoste had in de komende dagen extra 

werk aan sommige voertuigen. Ik zou zeggen “ het is goe 

ver de commerce” extra werk dus.  Maar naar het 

schijnt is er aan Motor Cooking gedaan waar ze Hot 

Dogs hadden klaargemaakt. Enige nadeel was, ik heb er 

niks van gezien en ze kwamen opeens van alle kanten ver 

nen Hot Dog te eten “resultaat” alles was op. De rit was 

geslaagt op een paar puntjes na en enkel pechhebbers 

die hun rit toch nog hebbben kunnen voortzetten. 

( wiel kwijt, bezinepomp stuk, enz..) 

Klein Clubje met haar eerste succes. Het is een feit.    

Foto’s via www.pachthofrit.be       tekst:MDP 

 

 
 

 

 

 

   
 

Woensdag 28/05 Pillampen Nachtrit voor het eerst in de 

Denderstreek, dit mag je zeker niet missen. Extra verlichting zal 

nodig zijn. Wees erbij en schrijf je snel in, de eerst 50 

deelnemers ontvangen een Gratis Geschenk  ( Zie flyer bovenaan). 

 

Zaterdag 14/06  K”rusty Open Garage Days met veel randanimatie. 

Zondag 15/06  K”rusty Drive Days een rit om niet te vergeten met 

tal van randanimaties en optredens. 

Deze rit is ook voor oude Brandweerwagens. 

Inschrijving via website. Info 

( Zie Flyer links & helemaal onderaan). 

Wees er snel bij plaatsen zijn beperkt !!! 
 

   
 

 

Bestuur van ACA is dringend op zoek naar 

gemotiveerde mensen die een handje willen toesteken 

op onze grote evenementen zoals Cars & Coffee en 

Pachthofrit.  We zoeken mensen die zich geroepen 

voelen om deze events tot een goed einde te brengen. 

Ook buiten de events kunnen we mensen gebruiken om 

eens een paar uurtjes te investeren in de club  

zoals verkenning ritten en andere van ACA. 

Interesse: stuur dan  uw gegevens door naar                                                                                                                                                                                                                                                  

info.aca.oldtimers@gmail.com 

Verslag: Openingsrit ACA 30/03/’14 

Dringend Gezocht ACA Medewerkers !!!! 

ACA Pillampenrit & K”rusty Drive Days 

http://www.pachthofrit.be/


 

 

 

 

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

 

A.C.A. Neemt deel aan: 

Zondag 1 juni  

Oldtimertreffen Haaltert 

11u – 18u  Sint Goriksplein 

mailto:info.aca.oldtimers@gmail.com

