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Voorwoord door onze Voorzitter
Hallo Capri Drivers,

Het is een goed gevulde zomer geweest en dus was er in ons vorige boekje gewoon te weinig 
plaats om alle foto’s van de voorbije events te plaatsen.

Dit boekje hebben we dan ook rijkelijk gevuld met de nodige foto’s van de voorbije meetings 
waar onze leden aanwezig waren.

We starten onze rondreis in Speyer (DE) voor de European Capri Post Meeting, daarna gaan 
we naar Luxemburg voor de European Ford Capri Revival om in Doesburg te eindigen voor de 
meeting van Capri Club Zuid-Holland.

In oktober was er onze Club BBQ, waar we allemaal uitgenodigd werden in de tuin van Johan in 
Tessenderlo. Ikzelf had die middag ook weer afspraak op de testterreinen van Ford in Lommel 
voor het tweede deel van de Ford ProDriver opleiding.

Afsluiten doen we het boekje met wat “drogere kost”: de boekhoudkundige afrekening van 2022 
van de VZW en het resultaat van onze meeting in 2022. De begroting - oftwel een schatting van 
de inkomsten en uitgaven - voor 2023 geeft jullie een idee van ons financieel plaatje voor dit jaar.

En gezien er weer een jaar voorbij is, is het ook weer tijd om het lidgeld te vernieuwen. Alles 
hierover vind je ook helemaal achteraan in het boekje.

Ik wens jullie alvast heel veel leesplezier en hoop jullie snel weer te zien op één van onze volgende 
club meetings of events.

Jullie voorzitter,

Jean-Marie
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1/7/2022 - 3/7/2022 European Capri Post 
Meeting

door Jean-Marie Geeraerts, foto’s geplukt van de Facebookpagina van Capri Post

Ook dit jaar trokken weer een aantal Capri Drivers richting Duitsland voor de traditionele 
afspraak aan het Technik Museum in Speyer.

Ikzelf en mijn plaatsvervangende verslaggever konden er helaas geen van beiden bij zijn dit jaar, 
dus is er geen uitgebreid verslag beschikbaar. Maar ik heb me laten vertellen dat het - ondanks 
een iets mindere opkomst dan andere jaren - toch weer een geslaagd treffen geworden is.

8/7/2022 - 10/7/2022 European Ford Capri 
Revival

door Jean-Marie Geeraerts, foto’s door Bart van Ooteghem

Ik heb me laten vertellen dat het treffen in Luxemburg dit jaar vooral “fysiek zwaar” was voor 
een aantal van de Capri Drivers. Hoe dat juist kwam? Laat ons zeggen dat de bierwagen op het 
terrein daar toch wel voor iets tussen gezeten heeft...

Er werden ook enkele Capri Drivers gevierd in Luxemburg: Luc werd bekroond met de tweede 
prijs MK II uitgebouwd en Mick mocht naar huis gaan met de eerste prijs MK III origineel!

Gefeliciteerd!

Voor het overige ga ik de foto’s het verhaal van de meeting laten vertellen. Geniet van de foto’s 
van onze verslaggever ter plaatse!
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2/9/2022 - 4/9/2022 Meeting van Capri Club 
Zuid-Holland in Doesburg

Het einde van de Caprizomer vieren we net als andere jaren weer bij onze vrienden van de  Capri 
Club Zuid-Holland. Ook hier was het weer heel gezellig en mochten enkele Capri Drivers naar 
huis gaan met een prijs.

Luc mocht de tweede prijs in de 
categorie Capri Uitgebouwd op zijn 
naam schrijven. David werd gevierd met 
de derde prijs Capri MK 1.

Voor de rest van het verslag gaan we de foto’s voor zich laten spreken...
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15/10/2022 Club BBQ
door Jean-Marie Geeraerts, foto’s van Bart Van Ooteghem

We waren opnieuw te gast in de tuin van Johan om daar met alle Capri Drivers te genieten van 
een gezellige namiddag en avond.

En dat de Capri Drivers kunnen vieren is ondertussen al wel bewezen.

Carl had voor een spring-
kasteel gezorgd zodat ook 
de aanwezige kids zich niet 
hoefden te vervelen. Het 
kasteel is wel niet de hele 
avond kunnen blijven staan, 
want dan ging het licht uit 
heb ik me laten vertellen. 

Maar dat kon de sfeer niet 
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bederven. Het is zonnig en dus 
geniet iedereen van de sfeer en het 
gezellig samen zijn bij het aperitief.

Tegen dat ik met vrouw en kinderen 
ook toekom zijn de bakkers al druk 
in de weer en wordt er binnen in de 
feesttent volop gesmuld. 

Voor het volgende clubboekje was ik nog op zoek naar een 
Capri Driver om in de kijker te zetten en daarvoor vinden 
we Hans Van Ewijk bereid. Ideaal moment om Bart te 
vragen om enkele leuke foto’s te schieten van Hans bij zijn 
Capri voor op de cover van het boekje. De reportage en bijhorende foto’s konden jullie al zien in 
de vorige editie van ons clubboekje.

De tijd vliegt voorbij en echt laat kan ik het zelf niet maken, want helaas moet onze jongste 
dochter morgen er heel vroeg uit om te gaan tennissen (en ikzelf ook, want ik ben taxichauffeur 
van dienst).

De rest van het gezelschap viert rustig verder tot in de vroege uurtjes. Gelukkig heeft Johan een 
heel goede verstandhouding met zijn buren zou ik zeggen.
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15/10/2022 Ford ProDriver+ Training
door Jean-Marie Geeraerts

Na de ProDriver training had ik heel veel zin om ook de vervolgtraining te volgen en dus had ik 
me ook daarvoor meteen bij mijn thuiskomst ingeschreven. Terwijl de andere Capri Drivers al 
volop aan het aperetief waren op de Club BBQ was ik opnieuw present bij het Driver Training 
Center op Lommel Proving Ground.

Iets na 13u kom ik toe aan de ingang van LPG. Ietsje te laat door een onverwachte file onderweg, 
maar gelukkig had ik nog niets gemist. De andere deelnemers waren er allemaal al van ‘s 
morgens omdat ze de ProDriver en ProDriver+ samen volgden in wat het ProDriver Expert 
programma heet. De lunch is m.a.w. net gedaan als ik toekom zodat ik perfect kan aansluiten 
voor het ProDriver+ gedeelte van de opleiding.

Het theoretische gedeelte is nu maar heel beperkt en dus kruipen we quasi meteen achter het 
stuur van een van de voertuigen van het DTC. Ik kies voor de eerste oefeningen van vandaag 
voor de Ford Mustang met Ecoboost.

De eerste oefening bestaat erin om te slalommen tussen kegels. De bedoeling is om een regel-
matige kadans te vinden en zo strak mogelijk tussen de kegels door te slalommen zonder de 
controle over het voertuig te verliezen. De snelheid wordt geleidelijk aan opgebouwd van 40km 
per uur tussen kegels op een afstand van 15m uit mekaar tot ruim 80 km per uur tussen kegels 
op een afstand van 30m uit mekaar.

Door de juiste kijkhouding aan te nemen focus je je op de opening waar je naartoe moet rijden 
en niet op de kegel. Met een zo constant mogelijke snelheid rijd je dan tussen de kegels door, 
zonder te ruim langs de kegels te rijden. De ene deelnemer heeft het al wat beter onder de knie 
dan de andere en de instructeur geeft meteen feedback via de radio. Zo leer je zowel van je eigen 
fouten als van de fouten van de andere deelnemers.

Deze oefening valt me al bij al heel goed mee. Omdat de baan een beetje nat ligt mag ook de 
rijhulpassistentie van de wagens aan blijven staan.

De volgende oefening belooft iets spannender te worden. Nu bouwen we geleidelijk aan de 
snelheid op om een noodstop te doen. Wat het verschil is met de noodstop in de eerste opleiding  
is dat je ook moet uitwijken voor een hindernis. De snelheid wordt geleidelijk aan opgevoerd 
van 80 km per uur tot 110 km per uur. Je kan uitwijken naar links of naar rechts. De eerste 
paar runs mogen we zelf beslissen naar welke kant we uitwijken, bij de laatste paar runs roept 
de instructeur op het laatste moment de kant naar waar we moeten uitwijken. Het is dus een 
kwestie van stevig op de rem te blijven duwen terwijl je dankzij de ABS de controle over je 
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voertuig houdt om de hindernis te ontwijken. Ook hier is het uiteraard belangrijk dat je je blik 
richt op de opening en niet op de hindernis die je probeert te ontwijken. Deze oefening lukt ook 
nog zonder al te veel problemen.

Daarna wordt het nog iets spannender. Bij de volgende oefening is het de bedoeling om de 
hindernis te ontwijken, maar... zonder te remmen! Dit wil zeggen dat je aan een hoge snelheid 
een plots opduikende hindernis leert ontwijken wanneer er geen tijd is om te remmen. Beeld je 
een dier in dat plots de weg oversteekt dat je op die manier nog net kan ontwijken.

We bouwen de snelheid opnieuw geleidelijk op van 80km per uur tot 100 km per uur. Ook 
tijdens deze oefening mogen we in de eerste paar runs zelf kiezen of we naar links of naar rechts 
uitwijken. In de laatste runs krijgen we weer op het laatste moment via de radio door naar welke 
kant er moet uitgeweken worden. En bij deze oefening gaat het in de voorlaatste run toch ook mis 
bij mij. Ik stuur iets te 
bruusk waardoor de 
Mustang uitbreekt 
en ik de controle 
verlies. Gelukkig is er 
voldoende ruimte om 
de wagen veilig tot 
stilstand te brengen. 
Bij de volgende run 
lukt het me dankzij 
het goed opvolgen 
van de instructies van 
de ervaren instructeur 
van Ford Lommel wel 
om de hindernis te 
ontwijken aan een 
snelheid van 100 
km per uur op een 
vochtig wegdek.

Nu is het hoog tijd voor een pauze. We verzamelen binnen in de vergaderruimte waar de 
instructeur ons als voorbereiding op de volgende oefeningen wat theorie meegeeft.

We mogen nu immers met een van de performance voertuigen van het Driver Trainer Center 
de testbaan op om te leren hoe je de ideale lijn rijdt. De verschillende soorten bochten worden 
daarom overlopen en er wordt haarfijn uitgelegd hoe je correct een bocht moet aansnijden en 
uitkomen. Zo leren we de ideale lijn te zien, leren we hoe we moet kijken om deze ideale lijn te 
kunnen volgen en op die manier sneller een bocht te kunnen nemen. Er wordt ook benadrukt 
dat we deze oefening vandaag nog op een lagere snelheid gaan doen omdat we ons in de eerste 
plaats gaan concentreren op het aanleren van de juiste kijktechniek en rijtechniek. Wie echt 
wil leren om snel door de bocht te gaan kan zich nog inschrijven voor de laatste opleiding: De 
ProDriver Performance Training.

Bon, na de theorie mogen we weer een auto uitkiezen om de baan op te gaan. Dit keer kies ik 
voor de Ford Focus ST. We rijden in groepjes van 3 auto’s naar baan 7 - dat is de baan waar we 
tijdens de Ford Clubs Day mochten meerijden met een testpiloot van Lommel voor een snelle 
ronde. Ik hoef jullie dus ook niet uit te leggen dat deze baan tot de verbeelding sprak voor mij.

Voor de eerste rondes rijdt de instructeur voorop en moeten wij proberen zo dicht mogelijk 
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de ideale lijn te volgen. Het is dus belangrijk dat je niet te veel afstand laat om goed te kunnen 
observeren hoe de ideale lijn ligt en te leren hoe je de “apex” van de bocht herkent en hoe je je 
blik naar daar richt om de bocht zo scherp mogelijk aan te snijden. Om hierbij te helpen werden 
er kegels geplaatst om de “apex” aan te geven, waar je de bocht moet aansnijden en het punt waar 
je bij het uit de bocht komen moet uitkomen.

Na elke ronde roteren we de volgorde van de auto’s zodat de instructeur ons beurtelings kan 
observeren en bijsturen waar nodig. Nummer 1 schuift naar achter, nummer 2 wordt nummer 
1 en nummer 3 wordt nummer 2. En zo blijven we doordraaien totdat iedereen aan de beurt 
geweest is.

Dan parkeert de instructeur zijn voertuig langs de zijkant van de weg en zet hij zich naast de 
chauffeur van het eerste voertuig. Op die manier kan hij onderweg meteen bijsturen en aangeven 
waar je te ver naar buiten zit, te laat de bocht aansnijdt, niet ruim genoeg naar buiten uit de 
bocht komt, te vroeg remt, te laat remt, ... Kortom een schat aan informatie krijgen we op die 
manier mee.

Als ik als tweede auto rijd en dus de eerste auto zo dicht mogelijk volg zie ik plotseling de auto 
voor me van de baan gaan. Er is een stuk waar je bovenaan een helling scherp naar links moet 
waarbij je de weg pas ziet als je over de heuvel komt. Blijkbaar kon de chauffeur de bocht daarom 
niet correct inschatten waardoor hij buiten de baan belandde. Ikzelf en de auto achter me krijgen 
de instructie om verder te rijden tot aan de start van de volgende ronde.

Daarna is het mijn beurt om met instructeur op pad te gaan. Ik heb blijkbaar goed opgelet, want 
veel moet er niet gecorrigeerd worden. In een aantal bochten rem ik net iets te vroeg, maar het 
aansnijden en uitkomen van de bochten zit al heel goed. Stiekem zou ik eigenlijk best wel iets 
harder door de bochten willen proberen gaan, maar dat zullen we toch maar bewaren tot de 
volgende sessie.

Normaal gezien wordt het volledige parcours ook altijd afgelegd met de ESP uitgeschakeld, maar 
omdat de baan vandaag wat vochtig ligt blijft deze veiligheidshalve vandaag wel aanstaan.

Als laatste oefening gaan we normaal gezien een ronde rijden op de ovaal, maar gezien deze nog 
niet klaar is zal dat ook voor een volgende keer zijn.

Na afloop krijgen we nog een korte evaluatie en is er tijd voor een groepsfoto bij de Mustang 
Mach-E GT. Ik sta alvast te popelen om me in te schrijven voor de Performance opleiding...
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Resultaat 2022

Jaarrekening 2022
BIJLAGE B: GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN DE 
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

UITGAVEN BEDRAG INKOMSTEN BEDRAG
Goederen en diensten1 0,00 € Lidgeld 1.580,00 €
Bezoldigingen 0,00 € Schenkingen en legaten 0,00 €
Diensten en diverse goederen2 414,19 € Subsidies 0,00 €
Andere uitgaven 9.584,87 € Andere ontvangsten 7.129,04 €
TOTAAL UITGAVEN 9.999,06 € TOTAAL INKOMSTEN 8.709,04 €

1  Dit zijn de goederen en diensten die een vereniging aankoopt met de bedoeling die terug te verkopen.
2  Dit zijn goederen en diensten die je aankoopt en die bijdragen tot een goede werking van de vzw, maar niet met het oog om deze te 

verkopen. Het is wel toegestaan om deze te verkopen, maar bij de aankoop mag dit niet de intentie zijn.

Berekening Resultaat
Uitgaven

Rubriek Jaarrekening Rubriek Journaal Bedrag
Goederen en diensten 0,00 €

clubshop 0,00 €
consumptiegoederen 0,00 €

Bezoldigingen 0,00 €
niet van toepassing

Diensten en diverse goederen 414,19 €
bankkosten 47,55 €
BEHVA 222,42 €
VZW 144,22 €

Andere uitgaven 9.584,87 €
club meeting 1.631,04 €
lidkaarten 50,00 €
magazine 953,77 €
meeting 6.315,42 €
trooper 598,50 €
promotie 0,00 €
website 36,14 €

TOTAAL UITGAVEN 9.999,06 €
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Inkomsten

Rubriek jaarrekening Rubriek journaal Bedrag
Lidgeld 1.580,00 €

lidgelden 1.580,00 €
Schenkingen en legaten 0,00 €

niet van toepassing
Subsidies 0,00 €

niet van toepassing
Andere ontvangsten 7.129,04 €

club meeting 1.511,00 €
clubshop 330,00 €
sponsoring 0,00 €
meeting 4.425,00 €
trooper 863,04 €

TOTAAL INKOMSTEN 8.709,04 €

Resultaat

INKOMSTEN 2022 8.709,04 €
UITGAVEN 2022 9.999,06 €
BOEKHOUDKUNDIG VERLIES 2022 1.290,02 €

Onze internationale meeting in 2022 had ondanks een goede voorbereiding een negatief resultaat 
dat zwaar doorweegt in het resultaat van de VZW voor 2022.

Alle andere inkomsten en uitgaven waren in lijn van de vooropgezette begroting en deze brachten 
dan ook geen extra verrassingen die het resultaat in positieve of negatieve zin beïnvloeden.

Resultaat Internationale Meeting
In 2022 keerden we - na 4 jaar afwezigheid door Corona - terug naar Diepenbeek voor de 
organisatie van onze internationale Ford Capri Meeting.

De feestzaal Terlogt is niet langer in beheer bij de gemeente Diepenbeek, maar werd in pacht 
gegeven aan de harmonie De Stroobanders. Sinds 2021 verhuren zij zowel de feestzaal als 
de bijhorende terreinen aan de popup summerbar “Café Cartouche”, waardoor wij met Café 
Cartouche moesten afspreken om onze meeting te organiseren.

Deze samenwerking bracht enkele voordelen, maar ook enkele nadelen met zich mee.

PRO:

• Het terrein is mooi aangekleed met een gezellig terras.
• Horeca is voorzien met hapjes en drank.
• Kinderanimatie is voorzien door Café Cartouche.
• Extra bezoekers op het terrein die komen voor de zomerbar. Achteraf is helaas gebleken 

dat onze meeting zorgde voor het merendeel van de aanwezigen. Enkel op zondagnamid-
dag waren het merendeel van de bezoekers er enkel voor de zomerbar.

CON:

• We kunnen geen eetdag houden in de feestzaal, alle eten gaat via Café Cartouche
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• Geen inkomsten van verkoop dranken en eten tijdens de meeting, uitgezonderd drank 
verkocht tijdens het optreden van de band op zaterdag.

• Er kan enkel met de kaart betaald worden. Dat werd door enkele van onze gasten als verve-
lend ervaren.

• Het aanbod aan maaltijden bleek achteraf niet zo uitgebreid te zijn als eerst beloofd. Soms 
was er geen plaats of kon men aan de vraag niet voldoen door een gebrek aan personeel. 
De frituur was ook niet elke dag aanwezig.

• Een belangrijk deel van het terrein is ingenomen door Café Cartouche en we moeten een 
nieuwe ingang voorzien om de Capririjders toe te laten op het terrein.

Uitgaven Meeting 2022

Omschrijving Bedrag
Publiciteit 560,83 €
Flyers VistaPrint 560,83 €
Prijsuitreiking 1.069,00 €
Materiaalkosten (epoxy, metaal, ...) 934,00 €
Graveringen 135,00 €
Medewerkers 512,00 €
T-shirts Crew 512,00 €
Muziek 767,40 €
Muzikant op vrijdag 100,00 €
Band op zaterdag 625,00 €
Sabam 42,40 €
Café Cartouche 1.782,50 €
Afrekening maaltijden 538,50 €
Afrekening drank feestavond 977,80 €
Afrekening afvalverwerking 266,20 €
Andere kosten 951,69 €
Drukwerk 67,38 €
Nieuwe wielen voor “Capri Go-Cart” 50,00 €
reparatie banden Go-Cart en schop 78,00 €
postkaarten “Capri” voor tombola 50,00 €
herstelling pedaal Go-Cart 25,00 €
AVA: enveloppen en nummers voor tombola 19,57 €
aankoop miniaturen tombola 40,00 €
aankoop dankjewel gift 65,00 €
Douchewagen 425,00 €
batterijen megafoon 42,75 €
touw en kabelspanners tent 53,99 €
placemats RS2600 35,00 €
TOTAAL UITGAVEN 5.643,42 €
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Inkomsten Meeting 2022

Omschrijving Bedrag
Voorinschrijvingen 716,50 €
Verkopen t.v.v. de club 50,00 €
Dagontvangsten 3668,50 €
TOTAAL ONTVANGSTEN 4.435,00 €

Resultaat en Conclusie

TOTAAL UITGAVEN MEETING 2022 5.643,42 €
TOTAAL INKOMSTEN MEETING 2022 4.435,00 €
GEREALISEERD VERLIES 1.208,42

Een aantal factoren hebben bijgedragen tot een negatief resultaat: De kosten voor de prijzen bij 
de prijsuitreiking waren hoger dan andere jaren en we konden niet rekenen op de inkomsten uit 
verkoop van drank en eten tijdens de meeting. Daarnaast waren er nog een aantal onverwachte 
kosten zoals de huur van de douchewagen en de extra kosten voor afvalverwerking.

Omdat de samenwerking met Café Cartouche heel stroef verliep en we hierdoor een belangrijke 
bron van inkomsten misliepen, werd er beslist om voor onze volgende meeting niet langer 
samen te werken met Café Cartouche. We verhuizen naar het Ontmoetingcentrum Rooierheide 
in Diepenbeek. Deze locatie is nog in handen van de gemeente en hier konden we weer duide-
lijke afspraken maken.

Hierdoor zullen we weer wat extra vrijwilligers moeten optrommelen en weer heel wat dingen 
zelf organiseren, maar daar staat tegenover dat de opbrengsten van onze inspanningen dan ook 
volledig naar de club zullen gaan.

Begroting 2023
Verwachte Inkomsten

Rubriek jaarrekening Rubriek journaal Bedrag
Lidgeld 1.800,00 €

lidgelden 1.800,00 €
Internationale Meeting 7.750,00 €

avondeten (50 personen) 1.500,00 €
ontbijt (75 personen) 750,00 €
drank 3.000,00 €
inschrijvingen weekend 2.000,00 €
tombola 500,00 €

TOTAAL INKOMSTEN 9.550,00 €
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Verwachte Uitgaven

Rubriek Jaarrekening Rubriek Journaal Bedrag
Diensten en diverse goederen 717,50 €

bankkosten 50,00 €
BEHVA 367,50 €
VZW 300,00 €

Andere uitgaven 1.540,00 €
lidkaarten 50,00 €
magazine 1.200,00 €
promotie 250,00 €
website 40,00 €

Internationale Meeting 5.800,00 €
huur zaal 1.300,00 €
band + sabam 1.000,00 €
traiteur (50 personen) 1.000,00 €
ontbijt (75 personen) 500,00 €
drank 2.000,00 €

TOTAAL UITGAVEN 8.057,50 €

Vernieuwing Lidgeld
Met het laatste boekje van 2022 komt ook de jaarlijkse vraag om jullie lidgeld te vernieuwen.

Voor het eerst sinds we in euros betalen, al 20 jaar ondertussen, zien we ons genoodzaakt om het 
lidgeld te doen stijgen. Vanaf dit jaar betaal je €40,00 om je lidgeld te vernieuwen.

Aan de oorzaak van deze prijsstijging liggen uiteraard stijgende kosten: 

• Het clubmagzine wordt weer iets duurder om te drukken bij onze uitgever.

• Het lidgeld dat we voor jullie bij de BEHVA betalen is dit jaar flink gestegen (met 50%!)

In de begroting die je hierboven kan zien rekenen we vanzelfsprekend ermee dat iedereen zijn 
lidgeld zal vernieuwen en dat we samen verder mogen blijven genieten van de maandelijkse club 
meetings in Roadhouse en een drukke, maar gezellige zomerkalender met heel veel interessante 
events.

Zoals elk jaar verleng je je lidgeld door dit

• ofwel over te schrijven op het rekeningnummer van de club (mededeling LIDGELD 2023)

• ofwel contant te betalen aan onze voorzitter of secretaris op een club meeting

Rekeningnummer op naam van Capri Drivers Club Belgium vzw: 

IBAN: BE54 9730 7946 8797

BIC: ARSPBE22

Tot gauw op een van de meetings!
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Club Info

Secretariaat

Capri Drivers Club Belgium vzw  http://www.capridrivers.be

Nieuwstraat 69  info@capridrivers.be

3511 Hasselt  +32 475 71 27 64

België

Bestuur
Voorzitter Ondervoorzitter

Jean-Marie Geeraerts Kurt Goris

 jeanmarie.geeraerts@gmail.com 

 +32 475 71 27 64 

Penningmeester / Secretaris Bestuurslid

Dirk Jakus Eefje Van den Brande

 dirk.jakus@hotmail.com 

 +32 491 29 73 69 

Jouw bijdrage in ons boekje?
Heb je leuk nieuws voor het volgende boekje?

Aarzel dan niet en stuur je tekstje door naar info@capridrivers.be.

We verwachten zeker geen hoogstaand proza. Integendeel! Hoe persoonlijker je tekstje 
geschreven is hoe liever we het lezen. We willen graag dat ons clubboekje een boekje is van en 
door onze leden voor onze leden.

Zo leren we mekaar nog wat beter kennen en hebben de leden van onze club die we niet zo vaak 
zien ook weer wat om naar uit te kijken: Een leuk clubblad met nieuws, geschiedenis, kennis, …

Kruip dus vandaag nog in je pen (of achter je computer) en bezorg 
ons jouw leuke verhaal over jezelf, je Capri, je belevenissen, …

Einddatum voor inzendingen voor het volgende boekje: 

15/03/2023
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Retouradres:
Jean-Marie Geeraerts

Mommestraat 104

3550 Heusden-Zolder

Driemaandelijks tijdschrift  P925557 
oktober-november-december 2022

Afgiftekantoor 9550 HERZELE


