
De sociale babbel die we wilden versterken 
door een nieuw initiatief in het leven te roe-
pen in de vorm van een vaste maandelijkse 
babbelavond zit zowaar in ‘t slop. We tasten 
een beetje af wat er allemaal aan de oorzaak 
daarvan ligt maar het lang uitblijven van een 
nieuwsbrief met de aankondiging daarvan zal 
wel mee aan de basis liggen. Onze redacteur 
Rik zit al een tijdje in de lappenmand en we 
zijn dringend op zoek naar iemand die hem 
(mogelijks tijdelijk) zou willen opvolgen. Wie 

een vlotte pen heeft en zich betrokken voelt bij 
het reilen en zeilen van TECB zouden we graag 
verwelkomen om ons daarbij bij te staan. Voor 
een vlotte werking zou het makkelijk zijn om 
daarbij tot het bestuur toe te reden maar dit is 
zeker geen verplichting. We staan open voor alle 
suggesties! Contacteer onze voorzitter of ie-
mand van het bestuur, alle email adressen vind 
je op onze website:  
https://tecb.eu/home-2/bestuur.html  

Een nieuwjaarsreceptie staat –eindelijk– op-
nieuw op ons programma. Een nieuwe locatie 
vonden we bij onze brouwer in Bassevelde waar 
we zijn zaaltje hebben gehuurd om jullie te 
verwelkomen op 22 januari in het nieuwe jaar. 
Meer info komt via de reguliere post, hou dus 
de brievenbus in de gaten. Zelf heb ik mijn 
kostuum al laten strijken want zo’n receptie: 
dat is altijd toch een feest hé. (Free drinks on 
the house!)  

De planning voor 2023 is nog volledig in de 
maak. Sommige clubs hebben tegen 1 januari 
reeds een volle agenda voor het komende sei-
zoen maar bij ons groeit dit met de tijd. Komt 
vooral omdat we de kandidaat inrichters daar 
zoveel mogelijk in vrij laten. Wie nu reeds weet 
dat hij dit seizoen een rit wil organiseren kan 
zijn ideeën meebrengen op 22 januari naar de 
receptie en we kunnen al meteen inplannen.  
 
In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over 
de “cars & coffee” achtige evenementen. In “de 
wandelgangen” hoorden we reeds 
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.Wie overweegt/zin heeft/beslist heeft om in 
2023 een rit te organiseren: Breng je ideeën 
mee op 22 januari naar de nieuwjaarsrecep-
tie in Bassevelde en we kunnen samen een 
datum plannen. 

Twijfel je? Vragen? We zoeken samen naar 
antwoorden. 
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plannen smeden om daar in clubverband aan deel te nemen. 
Top idee vinden we, laat ons weten naar waar en wanneer jullie 
gaan of post het op onze facebookpagina zo kunnen meerdere 
liefhebbers er van genieten. Wie inspiratie zoekt vindt alvast veel 
info op  
https://www.oldtimerweb.be/oldtimer-meetings.aspx .  

En verder krijgen we hier op de redactie het volgende bericht 
binnen: De O-plaat wordt verhoogd tot 30 jaar, een harmonisa-
tie met het regionale belastingstelsel: Vanaf 1 januari 2023 
moet een voertuig de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt 
(voorheen 25 jaar) om de titel van oldtimer te mogen voeren 
en een "O"-kentekenplaat te krijgen. Om een oldtimerinschrij-
ving aan te vragen moet deze ook aan de "oldtimer" techni-
sche keuring worden onderworpen. Een voertuig dat meer 
dan 25 maar minder dan 30 jaar in het verkeer is en dat voor-
heen onder een O-kentekenplaat was geregistreerd, mag ech-
ter onder die O-kentekenplaat geregistreerd blijven of op-
nieuw worden geregistreerd, mits het op naam van dezelfde 
titularis geregistreerd blijft of opnieuw wordt geregistreerd.  
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Voor Triumphs is dit geen enkel probleem, er zijn er geen meer 
die jonger dan 30 jaar zijn. 

Het zal voor binnenkort zijn dat de uitnodiging om het lidgeld 
te betalen in jullie mailbox terecht komt. Jaja, de tijd vliegt, 
alweer een jaar voorbij! Mogen we vragen om de uiterste betaal-
datum te respecteren, dat maakt het voor onze administratie 
een stuk eenvoudiger.  

Te koop 
Moet weg! Triumph Herald 
1250 in onderdelen. Geen 

chassis, geen motor, geen ver-
snellingsbak, geen vering/

wielophanging, geen kenteken. 
Wel een verrassend harde car-

rosserie en heeeel veel losse 
delen. Ook alle ruiten. ( er 

zitten ook wat Triumph 
2000/2500 delen tussen ) Alles 

in 1 koop € 400 of doe een 
mooi bod.  

Tonny Van Damme  
+31 646 242 780 
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