
Na bijna twee jaar van beperkingen in Na bijna twee jaar van beperkingen in 
onze persoonlijke en sociale activiteiten onze persoonlijke en sociale activiteiten 
wordt dit jaar beslist een echte herop-wordt dit jaar beslist een echte herop-
leving. Wij willen daar zeker aan mee-leving. Wij willen daar zeker aan mee-
werken en rekenen daarvoor ook op u. werken en rekenen daarvoor ook op u. 

Als 51 Club Aarschot, een serviceclub, 
met een bestaan van meer dan 40 jaar, 
blijven wij doorgaan met organiseren 
van culturele of sportieve activiteiten 
met het doel steun te bieden aan de 
minderbedeelden of behoeftigen in 
onze samenleving. 

Momenteel steunen wij:
BrotherhoodBrotherhood, een initiatief dat vakanties 
opzet voor kansarme kinderen.    
              
PulderbosPulderbos, een revalidatiecentrum 
voor kinderen tot 21 jaar. 
              
Andere projecten worden niet uitgesloten, 
zo denken wij ook aan Oekraïne.

Aan alle sportieve 
oldtimerbezitters,

Aan alle 51 
sympathisanten,

Mogen wij u dus oproepen deel te 
nemen aan ons 5e Oldtimer event op 
zondag 4 september 2022 
te Aarschot

U kan meerijden met uw wagen of ons 
komen bezoeken en de aankomst 
van de rondrit meemaken in de 
garage Feyaerts te Gelrode.  

Met dank bij voorbaat Met dank bij voorbaat 
Namens de ClubNamens de Club
Het comité Het comité 

Comité Clubjaar 2022Comité Clubjaar 2022

Voorzitter:  Patrick Van Eyken    Voorzitter:  Patrick Van Eyken    
Past Voorzitter:  Ronald Van Roy    Past Voorzitter:  Ronald Van Roy    
Ondervoorzitter:  Thijs BerbenOndervoorzitter:  Thijs Berben

SAVE THE DATE 

04 09 ʼ22

Secretaris:  Jos Van Huyck        Secretaris:  Jos Van Huyck        
Penningmeester:  Roger Schellens    Penningmeester:  Roger Schellens    
Protocol:  Wim BollenProtocol:  Wim Bollen



5e Oldtimertreffen - 51 Club Aarschot 
Zondag 4 september 2022

8.30 uur   Ontbijt en briefing  
vanaf 9.15 uur  Vertrek
Ontvangst en vertrek Garage Pashuysen Aarschot

Rondrit van 120 km langs de meest schilderachtige wegen 
plus een bezoek aan een hedendaagse paardenstoeterij te 
Sint-Katelijne-Waver met rondleiding, voorstelling en BBQ lunch.
Tussenstop met verfrissing en fotoshoot van uw voertuig.
17.00 uur  
Aankomst Garage Feyaerts te Gelrode

van 17.00 tot 20.00 uur 
Samenzijn met oldtimerexpositie, muziek en vermakelijkheden, 
bar en wijnbar. Mosselen met frietfestijn.  

Mosselsouper voor bezoekers vanaf 16.00 uur 
(vooraf inschrijven noodzakelijk via www.51-aarschot.be)

Deelnameprijs 
Rally:  € 51 per persoon + € 20 per wagen
Mosselsouper:  € 25 per persoon

Inschrijven en verdere details: www.51-aarschot.be
met dank aan onze sponsors


