Verantw. Uitgever
Veteranentreffen Oostende VZW

Veteranentreffen Oostende VZW

Prinsenlaan 39, 8400 Oostende
Organisatie:

44 Int. Oldtimer Motortreffen

Patrick & Ann Zwaenepoel-Vanhoutte
GSM : 0032/473 35 30 98 na 19 uur
Email : ann_vanhoutte@skynet.be

Wapenplein

Email : info@veteranentreffenoostende.be

www.veteranentreffenoostende.be
COVID-19.
De algemene maatregelen betreffende Covid-19 gelden ook op ons evenement.
Dit betekent handen ontsmetten en afstand van 1.5 meter bewaren. Indien deze
afstand niet kan gegarandeerd worden moet een mondmasker of sjaal gedragen
worden. Gelieve zoveel mogelijk gepast geld mee te brengen.
We rekenen op de goodwill van elke deelnemer om de gezondheidsrisico’s te beperken en bovendien vragen wij respect voor de omgeving,de natuur en alle andere weggebruikers.
Gelieve het lekken van de motoren te beperken of u te voorzien van karton om
onder de moto te leggen.

Zondag 13 september 2020
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44e INT. VETERANENTREFFEN

44ième CONCENTRATION INTERNATIONALEDE MOTOS ANCIENNES

Oostende - Wapenplein

Oostende - Wapenplein

Zondag,13 september 2020

Dimanche,le 13 septembre 2020

Het bestuur van Veteranentreffen Oostende VZW nodigt U van harte uit tot hun Le groupe de Veteranentreffen Oostende VZW a l’honneur de vous inviter au
44ste Internationaal Veteranentreffen.
44ième rassemblement international de motos anciennes.
Dit jaarlijks evenement met zijn 250 deelnemers is uitgegroeid tot één van de
grootste Belgische bijeenkomsten voor oude motoren, bromfietsen en scooters
tem bouwjaar 1975.
Op zondag wordt een traject afgelegd van ± 130 km langs rustige landelijke wegen met middagstop in OOSTKERKE bij DAMME.
Na de middagstop organiseren we een rondrit in Zeeuws-Vlaanderen waarna een
tweede stop volgt.

Cet évènement annuel avec ses 250 participants est devenu la plus grande réunion Belge des amis de motos anciennes, de scooters et de vélomoteurs construites
avant 1975.
Le trajet du dimanche se déroulera sur des chemins tranquilles en direction de
OOSTKERKE-DAMME.
Dans l’après-midi on organise un tour dans la région “Zeeuws-Vlaanderen” suivi
par un deuxième arret.

Daarna rijden we door naar de stad Oudenburg waar wij voor de 29ste maal uitgenodigd worden door Burgemeester en Schepenen.

Puis on continue la route vers Oudenburg où nous sommes tous invités pour la
29ième fois.

Prijs : deelnemer : 20 euro, passagier 18 euro.

Prix : participant 20 euro, passager 18 euro

Programma : zondag 13 september 2020
09.00 u. : start van de inschrijvingen
11.00 u

: individueel vertrek

12.15u :

1e stop : middagmaal : OOSTKERKE-DAMME

13.30 u :

individueel vertrek

Programme : Dimanche, 13 septembre 2020
09.00 u : début des inscriptions
11.00 u :

départ individuel

12.15 u :

premier arrêt : OOSTKERKE-DAMME

13.30 u :

départ individuel

15.00 u : 2e stop

15.00 u :

deuxième arrêt.

16.45 u : 3e stop ontvangst marktplein OUDENBURG

16.45 u :

troisième arrêt : grandplace OUDENBURG

17.30 u : gezamenlijk vertrek naar BIKES & BITES ‘Groenedijk’
te Oudenburg voor prijsuitreiking.

17.30 u : retour en groupe vers BIKES & BITES ‘Groenedijk’ à
Oudenburg pour la proclamation des prix.

