
B E S T U U R D E R

NAAM:

ADRES:

E-MAIL:

VOERTUIG:

TYPE:

BOUWJ.:

Bestuurder + voertuig  €16

Aantal bijkomende personen........ x €7 = ......................

Middagmaal.............................. x €14 / pers.= ......................

(Koude schotel met friet + nagerecht)

Kindermenu................................... x €7 / pers.= ......................

(curryworst + friet + nagerecht) 

 Totaal = € ......................

Te storten op rekening N° Argenta
IBAN nr.: BE74 9730 7953 7307 BIC nr.: ARSP BE22

met vermelding Kempen Historic 2019
+ naam bestuurder vermelden

De inschrijving is pas geldig na storting of cash betaling

Gelieve deze strook te sturen naar:

Kempische Historic
Kerkebossenstraat 2

2400 Mol
of via onze website: www.kempenhistoric.be

PROGRAMMA

Inschrijvingsadres:
Kempen Historic

Kerkebossenstraat 2 - 2400 Mol
Tel.: 0494-78 88 24

INSCHRIJVEN VOOR 1 AUGUSTUS

ANTWERPEN

HASSELT
GENT

LUIK

OOSTENDE

AACHEN
MAASTRICHT

NAMEN

DINANT

EINDHOVEN

MONS

BRUSSEL

LILLE

AARLEN

MOL

08.30 u
tot

09.45 u

10.15 u

12.00 u

13.45 u

17.00 u

17.30 u

Ontvangst en overhandigen 
documenten
+ ontbijt

Vertrek voormiddagrit

Middagpauze te Mol Millegem
Mogelijkheid tot middagmaal 
(s 14/pers.)

Vertrek namiddagrit

Aankomst Miloheem

Gezellig nakaarten met een 
drankje

"

INSCHRIJVINGS- 
F O R M U L I E R

Beste Oldtimerliefhebbers,

Via deze folder willen wij jullie graag warm maken voor de 
alweer 24ste Kempen Historic Toerrit. Graag verwelkomen wij 
jullie op zondag 4 augustus op de vertrouwde locatie, in en 
om het Miloheem te Mol-Millegem.

De dag begint met de opening van de inschrijvingstafel om 
8.30uur. Vervolgens kan u aanschuiven voor het ontbijt 
waarna u zich kan klaarmaken voor het vertrek voor de korte 
voormiddagrit van ongeveer 45 kilometer. De eerste 
deelnemer zal om 10.15uur onder de startboog doorrijden 
om de Noorderkempen te verkennen waarbij Arendonk het 
keerpunt vormt.

Tegen het middaguur worden de deelnemers terug aan het 
Miloheem verwacht alwaar de mogelijkheid geboden wordt 
tot het nemen van een middagmaal. Tijdens deze pauze is 
er ruim voldoende gelegenheid om de deelnemende 
voertuigen een welverdiende blik te gunnen.

Er is uiteraard meer: de lange namiddagrit! Hieraan 
beginnen we om 13.45uur en de deelnemers krijgen 
ongeveer 90 kilometer voor de wielen geschoven. De route 
die we voorzien hebben, loopt via Balen, Oostham, Korspel, 
Zolder en Leopoldsburg terug tot in Mol. Een zeer 
gedetailleerd routeboek met duidelijke situatietekeningen 
en omschrijving zal het u makkelijk maken om de juiste weg 
te vinden en te volgen.

Deelnemen aan deze gezellige dag kan al vanaf €16,00 
voor voertuig en bestuurder. Elke bijkomende passagier 
betaalt €7,00 extra. Hiervoor bieden wij u een originele 
rallyplaat, een ontbijt, gedetailleerde routeboeken en een 
persoonlijk aandenken aan. Wie gebruik wil maken van het 
middagmaal, betaalt hiervoor €14,00 p.p. (kindermenu aan 
€7,00 p.p.).

Voor bijkomende info kan je onze totaal vernieuwde website 
raadplegen met mogelijkheid om online in te schrijven. Wij 
als organisatie zijn er klaar voor, de zon is besteld en hopen 
op een massale deelname. U bent van harte welkom in Mol!

www.kempenhistoric.be

inschrijven voor 1 augustus 2019

INFO



Kempische 

HISTORIC

TOERRIT

Zondag 
4 AUGUSTUS 2019

Miloheem Mol-Millegem
www.kempenhistoric.be

Steegstraat 94
2490 Balen
T: 014 31 07 09
info@traiteurdesingel.be
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Openingsuren
dinsdag t/m vrijdag

van 9u - 13u van 13.30u tot 18u

zaterdag 
van 9u - 13u en van 13.30u tot 17u 

zon-en maandag gesloten
voor feesten wel open op  

zon- en maandag

HANESTRIK N° 11 
GEEL

014 85 29 25

Schilder – decoratiewerken
Vincent Zwinnen

Hezemeerdijk 18  -  GEEL
Tel: 014/58.22.39

met de logistieke steun van

www.gemeentemol .be


