
 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Waarschijnlijk heeft u tijdens de voorgaande jaren kunnen vaststellen, dat er in de periode 
juni-september, op de CCL-parking gelegen parallel aan de Europalaan, telkens op 
dinsdagavond, een ontmoeting georganiseerd wordt voor oldtimers: auto’s, motoren, 
scooters, enz… 
 
Dat is inmiddels een trefpunt geworden voor heel wat bezitters van dergelijke pareltjes, maar 
tegelijkertijd ook ‘The place to be’, voor toeschouwers ervan. 
In dezelfde vintagestijl, kan je er ook genieten van een aangepaste hap: een hamburger, een 
hotdog, etc… 
 
In principe zou dit jaar, op 02 juni gestart worden (zie bijgaande flyer). 
Maar het Covid-virus heeft daar anders over beslist. 
 
Met betrekking tot het organiseren van evenementen in de buitenlucht, zette de overheid 
vrij recent, het licht terug op groen. 
Ook de gemeentelijke veiligheidscel gaf hieraan haar akkoord. 
Daardoor kon het College van burgemeester en schepenen van Lanaken, toelating geven 
om dit evenement, met als naam “Vintage Chroom Meeting”, vanaf 07 juli te organiseren. 
 
We hielden er aan, om u als naaste buur, hiervan in kennis te stellen. 
 
Editie 2020, zal door Corona, enigszins anders verlopen dan de voorgaande jaren. 
Zo werd bijvoorbeeld voorheen, elke maand afgesloten met het optreden van een band, en 
werd ook de laatste dinsdag van september geëindigd met een muzikale act. En telkens in 
aangepaste retrostijl… 
Dat zal naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen niet kunnen. 
 
Wat wel een zekerheid is, zijn aanvangsuur en moment van afsluiten: vanaf 18.00 tot 22.00 
uur. 
Daarnaast is, net als voorheen, tijdens de vermelde periode, het gebruik van de parking én 
de toegangsweg vanaf de ingang van de tennishal, niet mogelijk: er mag dus niet geparkeerd 
en evenmin gereden worden. 
 
Het gemeentebestuur vroeg ons, om u over deze situatie in te lichten. 
 
We gaan ervan uit, dat deze organisatie u geen abnormale overlast zal bezorgen. 
Moest u toch, om de één of andere reden hiervan hinder ondervinden, kan u steeds terecht 
op mijn mobiel telefoonnummer: 0031/6 51 18 22 98. 
 
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom op één van onze meetings, en kunnen we even 
persoonlijk kennismaken. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Addy Den Biggelaar 
Addy’s Sixties 
Koning Albertlaan 195 
3620 Lanaken 


