
MidZomerZondag 25 juni 2017 
16e oldtimer-VANK-rally te Kontich 

Sinds 2001 een organisatie van de Kontichse middenstandsvereniging VANK 
 

De oldtimer-VANK-rally bestaat uit een toeristische zoektocht van +/- 100 km  
(roadbook / bolleke pijl ) waaraan een mooie prijzenpot verbonden is.  Met ontbijt én lunch. 
Deelnemers dienen voor 20 juni in te schrijven. Beperkt tot maximaal 100 voertuigen. 
Inschrijving geldig na ontvangst/betaling van 20 euro per persoon. 
 

PROGRAMMA VANK-rally: 

• Aanmelding vanaf 8u, met ontbijt op het Sint Martinus plein te Kontich-centrum 

• Vrije start vanaf 09u00 u tot 10u00 

• Onderweg middaglunch Stoofvlees-Friet of Koude Schotel. 

• Prijsuitreiking op Sint Martinusplein omstreeks 17u. (Bits & Bites) 
 

Oldtimers die NIET meerijden met de VANK-rally, kunnen deelnemen aan de 

KAROSSEN & KOFFIE XL  
Static show vanaf 10u00 op het Sint Martinusplein.  Tot 15u.  
 

GROOTE PRIJS van Contich, anno 2017 = AFGELAST  
vanwege een -late- low-emission-kramp van de stad MECHELEN. 
 

In het centrum van Kontich: MidZomerZondag ! 
Ambiance met straattekenen, oldtimers, terrasjes, kraampjes, … 
En vele winkels open. Iedereen welkom voor een gezellige namiddag. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvings formulier voor de VANK-oldtimer-rally 
voorinschrijving verplicht (uiterste datum van inschrijving en betaling = 20 juni 2017) 
Naam en voornaam ………………………………….......................................................... 
Plaats             ..……………………………………...………………………………………………… 
e-mail-adres           ……………………………………@...................................   .   ............ 
voertuig                   ................................……………………………  bouwjaar  ……………. 
nummerplaat         ………………………………………….     GSM: ………………………………….. 
Schrijft in met  ........  personen x 20 euro = ..................... euro 

…………. x stoofvlees-friet         ………………….. x koude schotel 
Inschrijving compleet bij ontvangst betaling op rek.nr.: BE81 0835 7990 6924  , 
op naam van “rAMCC – Kontich”. Met vermelding van naam, nummerplaat én voertuig. 
 

Inschrijving inscannen (of overtypen) en doormailen naar 1911@rAMCC.be  . 

of binnenbrengen bij   Depot Noord, Noordstraat 2 te Kontich  (tegenover het oud politiebureau). 
Voor bijkomende inlichtingen : Paul Wuyts op 0476 411 847 of Wuyts.P.kontich@skynet.be. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een organisatie van de Kontichse middenstandsvereniging VANK, met medewerking 
van de “royal Auto-Moto-Club Contich 1911” en rallyplaat van Volvo VERMANT. 
Meer info op de website www.rAMCC.be  of  www.facebook.com/VANKontich . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  * v.u.: VANK, Molenstraat 15, 2550 Kontich *** niet op straat gooien, pvd! * drukwerk : www.Auto-Moto.Link * 
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