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Beste young- en/of oldtimervriend, 

 

Hopelijk heeft u gisteren kunnen genieten van een extra vrije dag, misschien met wat 

geluk van een verlengd weekendje... 

 

Vandaag zal het voor de meesten onder ons opnieuw "work as usual" zijn. We wensen u 

hierbij een fijne werkweek toe...  

 

Ook ACA heeft ondertussen opnieuw wat werk verzet: we zijn klaar voor een 2de editie 

van de ...GEM'mekes-rit ! 

 

Voor wie het concept onbekend is... 

 

Een ......GEM'mekes rit ?  Wel ja, een rit langs dorpen, steden wiens naam eindigt op 

...GEM. 

De vorige rit genoot zo veel bijval dat we nu aan onze 2de editie starten.  

Wist je dat er in onze 5 Vlaamse provincies 101 gemeenten eindigen op ....'GEM ?  
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En het belooft naar ACA-normen weer een toppertje te worden !  

Met 20 ...GEM'mekes ! 

 

Voor wie niet kan wachten in te schrijven, klik hier. 

 

 
 

Wat meer info ? 

Vorige editie vertrokken we in het Vlaams-Brabantse KobbeGEM en strandden we in het 

Oost-Vlaamse BaardeGEM. 

Deze editie vertrekken we waar we vorig jaar halt hielden, in Baardegem, en doen van 

daaruit 20 ...GEM' mekes aan ! 

 

U kan ze terugvinden op onze flyer maar leuker nog is ze te kunnen doorkruisen met uw 

young- of oldtimer. 
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Genieten van de vele landelijke weggetjes, Ook enkele idyllische landschappen in de 

Zwalmstreek komen aan bod ! 

 

U kan dit alles, een ontbijt met 2 ontbijtkoeken en koffie à volonté inbegrepen, 

meemaken voor de democratische prijs van €18 voor leden, 

€ 21 voor niet-leden, wanneer u vooraf ingeschreven bent !  

 

Voor dit bedrag ontvangt u een ontbijt, ritplaat, roadbook en drankbonnetjes. 

 

Bijrijders betalen € 10 en kinderen tot 8 jaar betalen € 8 

(voor deze kinderen 1 ontbijtkoek ipv 2) 

 

Ter plekke inschrijven kan ook, maar dan betaalt u € 24 en ontvangt u geen ritplaat, 

ontbijten zolang de voorraad strekt...  

Bijrijders en kids betalen dezelfde prijs dan hoger vermeld.  

 

Vooraf inschrijven loont echter ! 

Kortom een dag rijplezier onder onze slogan “ driving & having fun” 

 

Onze leden willen we op de site ook tegemoet komen met een verkort 

inschrijvingsformulier met enkel de meest noodzakelijke gegevens. 

 

Wij hopen opnieuw u allen te mogen begroeten. 

ACA-lid of niet, iedereen welkom ! 

 

Alle info en het inschrijvingsformulier, klik hier. 

 

Stuur deze mail gerust door naar vrienden en kennissen, waarvoor dank  

 

Met vriendelijke groeten en steeds tot uw dienst 

 

Namens het bestuur, 

 

Geert 

A.C.A. Denderstreek vzw.       Voorzitter / pr / ledenadministratie  

 

Van Damme Geert                    Insurance contact BFOV / Marsh 

Brusselsesteenweg 311 A       pr.aca.oldtimers@gmail.com 

9280      Lebbeke                     +32 (0) 496/683 782 
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