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Za 04/10/2014  Drive to the Movieworld 

 

 
 

 

 
 
 

De Pachthofrit en het aansluitende eetfestijn werden 

opnieuw een groot succes.  We kunnen onze dankbaarheid 

aan alle deelnemers, bezoekers aan ons eetfestijn en 

vooral de helpende handen niet genoeg benadrukken.  

Zeker ook nog eens een dikke merci aan alle leden-

kaartverkopers. Mocht u de betreffende mail gemist 

hebben, het beloofde gratis lidgeld, wat betreft de 

kaartenverkoop, schenken we niet aan 1 maar aan 2 leden 

vermits we met een ex aequo zaten. De gelukkige 

winnaars zijn Meuleman Marc en Coppens Erik. Proficiat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat we nog één evenement te gaan hebben, 

wordt ons de vraag tot het hernieuwen van het 

lidgeld reeds gesteld.  We kunnen hier natuurlijk 

alleen maar blij om zijn.  Ook nieuwe leden kunnen 

zich nu al via het formulier of via onze website in-

schrijven.  Zij worden al ACA-lid vanaf inschrijven 

tot 31/12/2015.  Voor €35 ben je lid van ACA en 

automatisch ook van de BFOV (Belgische federatie 

Oude Voetuigen). U neemt u gratis deel aan de 

Openingsrit en nieuw ! ACA-leden krijgen korting op 

alle ACA ritten ! Niet-leden betalen meer ! 

Verlenging lidmaatschap kan tot 28/2/2015.   
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Zoals beloofd in onze vorige editie hierbij een 

verslag van de  De K”rusty Open Garage and 

Drive Days. Het weekend van 14 en 15 

juni 2014 hield ons lid, Michael Hoste open 

garage. Alles was aanwezig voor een echte 

authentieke kermissfeer; de brandweer-

wagens en auto’s voor de garage maakten 

plaats voor een podium, een frietkot en 

een gezellig tijdelijk terras met tafeltjes 

en stoeltjes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En of er een volkstoeloop was … 

 

Meerdere prachtige wagens waren er te 

bewonderen.  Voor de liefhebbers had onze Mario  

een prachtige rit van een 70-tal km uitgestippeld. 

Het live optreden van de “ Silent Reason” & Raw 

Blues Experience” zorgden voor een fijne sfeer.  De 

frietjes en aanwezige dranken maakten het 

samenzijn compleet.  Voor de kids was er clown 

Toon, kindergrime en een springkasteel. 

 Voor info over Motor Cooking moeten we  naar het 

schijnt bij Michael zijn…misschien later hierover 

iets meer ? Michaels garage ? 

Broeder de Saedeleerstraat 56 9340 Lede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Hoste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leuk filmpje dat verscheen op Aalst TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto of de link hieronder 
http://www.aalst.tv/emvideo/modal/3608/630/350/field_video/vi

meo/98337856?width=634&height=357&iframe=true 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Silent Reason” & Raw Blues Experience    Waf Alosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

verslag 

De K”rusty Open Garage and Drive Days 
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15/8/2014 Samenkomst in ons clublokaal Café 

Den Bril - Waverstraat 95 – 9310 Moorsel 

 

 

Na het artikel over de Open Garage Days van  

Michael Hoste, een andere Michael in onze 

spotlight, Michael Troffaes, ons kunstzinnig 

ACA-lid uit Zonnegem, deelgemeente van Sint- 

Lievens-Houtem en fiere papa van Nik(13), 

Tom(11) en Sam(3). Michael werkt als kok voor 

Sodexo Education Catering.  Koken is een 

kunst, zegt men. Kunst zit dus verweven in het 

leven van Michael. Een aantal van onze club-

leden zullen wellicht al een foto van MiTro 

Photography op hun computer hebben ogeslagen 

Onderstaande foto met prachtig kleurenspel 

toont zeker de kunstzinnige aard van het 

beestje, en dat hebben we het wel over MiTro 

en niet over de dame op de foto.  Germaine,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoals de dame in kwestie genoemd wordt.  

Ondertussen heeft ze,de Chevrolet Caprice Estate 

Wagon uit 1978, zelfs haar eigen Facebook pagina … 

Op de vraag waarom Germaine Michael zo boeit 

antwoordt hij met overtuiging, ondanks dat deze 

USA-family car waarschijnlijk bij velen in België niet 

zo populair is, dat zijn dame uniek is en zeer geliefd 

door haar “rat rod look”.  She’s beautiful & vicious & 

a rat rod.  Wie zijn wij om dit tegen te spreken. 

Naast zijn Germaine boeien ook de Packard Ultramatic 

uit 1951 en de Chevrolet Suburban uit 1953 hem. 

An ultimate oldtimer dream ? No, he has a garage 

full ! Sinds 1996 heeft Michael de oldtimermicrobe. 

In 1973 reed papa Troffaes met een Renault 

Dauphine, opa reed met een kever split window, de 

neef reed met een Simca Aronde en de buurman met 

een Opel Kapitan uit 1955. Dus sinds zijn geboorte 

met schoonheid omringt, zoals Michael het zelf stelt. 

Naast koken, fotografie en grafisch ontwerpen doet 

hij ook aan Aikido.  Michael trad toe tot ACA op 

aanraden van onze andere Michael.  Michael leerde 

via een babbeltje of Facebook al wat andere leden 

kennen.  Michael suggereert ACA dezelfde koers 

verder te varen, of is het rijden?, stilaan misschien 

zelfs wat professioneler en groter en misschien meer 

mensen hun specialiteit laten inbrengen op 

evenementen … Houd je zeker niet in om je foto-

apparatuur boven te halen en om andere suggesties op 

het bestuur af te vuren ! Michael vond dit interview 

fun.  Wie meer wil weten over Michael, nodig hem 

gerust eens uit voor een koffietje.   

 

Bedankt Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Michel Troffaes 

                                  Germaine 

 

ACA-leden in de spotlight 



 

Wie voor de rubriek “ACA-lid in de spotlight wil meewerken of voor reacties op deze 

nieuwsbrief mail gerust pr.aca.oldtimers@gmail.com  
 

 

 

Ons tweede lid in de spotlight is onze 

Aalsterse vriend Van Goethem Kris, alias 

nonkel, DJ Gaspedal of Patrick Van Bever, 

zoals hij gekend is bij radio Mantana, ons 

ondertussen niet meer onbekend.  Daar 

presenteert hij op zondag tussen 14u en 15u 

zijn programma Memories.  Sinds zijn 

dertiende is Kris reeds DJ en dat zijn 

interesse gaat naar vrije radio en alles wat 

met muziek en discobars te maken heeft, is 

dus niet verwonderlijk. Als rasechte 

Aalstenaar is hij bij AKV tsjoepeneizen met 

carnaval druk in de weer als mede-bouwer aan 

de wagens en met carnaval zelf als chauffeur.  

  

  

 

 

  

  

  

Kris is ondertussen reeds 10 jaar gehuwd met 

Ingrid Copejans.  Als dagelijks voertuig rijdt 

Rijdt Kris met een Citroën C5 break 2.0 automaat. 

Als oldtimer bezit hij sinds een tijdje zijn Dokus, een 

Volkswagen T3 Doka van 1982 en hij heeft ook een 

Daihatsu Feroza van 1992 in zijn bezit.  Aan de Doka 

heeft Kris al heel wat werk verricht, wetende dat hij 

deze in Nederland kocht als auto voor de sloop.  Deze 

kocht hij omdat hij het altijd al toffe bakjes had vond. 

 
Zowat alles van VW boeit hem, vooral de T series en de 

Golf 1.  De microbe beet sinds 1997 toen hij een donker-

groene kever 1303 van 1971 met een open dakje kocht, 

California-look met BBS velgen, een houten sportstuurtje 

verbreed en verlaagt.  Zijn ultieme oldtimer-droom is een 

Chevy of Ford pickup met een ronkende V8 motor. 

Als suggesties voor ACA ziet Kris een babbelforum via 

de site, regelmatig een vergadering en meer 

medewerking van de leden bij evenementen wel zitten. 

Misschien het oprichting van een werkgroep ? 

Bedankt Kris 

Ook wij zien een werkgroep helpende handen ook zeker 

zitten, bereidwillige helende handen mogen zich steeds 

aanbieden; stuur gerust een mailtje ! Niet twijfelen … 

  
 

 

Kandidaturen voor toetreding tot het bestuur 

kunnen nog ingediend worden tot 28 september 

Stuur je mail naar info.aca.oldtimers@gmail.com 

Alvast welkom aan onze nieuwe leden Frederik  De 

Weghe, Ides  Brondeel en Yvan  Haeck.  

 

Afsluitingsrit 

Drive to the Movieworld 4/10/2014 

   het aantal wagens is beperkt (50)  

   snel inschrijven is de boodschap ! 

www.pachthofrit.be 
Volgende nieuwsbrief: Pachthofrit en 

Drive to Movieworld + leden in spotlight? 

 

 

Kandidaturen toetreding ACA-bestuur 

ACA-leden in de spotlight 

Welkom aan de nieuwe leden 

Indien u geen nieuwsbrieven van All Classics Aalst meer wenst te ontvangen, mail naar pr.aca.oldtimers@gmail.com 
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