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Het concept 
Oldtimermeeting maakt deel uit van het feestprogramma “Kruishoutem Ei-vol” van de 67ste 
Gulden Eifeesten, dit op paasmaandag 10 april 2023 tussen 14u00 en 18u00. 
 

ORGANISATIE 
Gulden Eifeesten vzw, verder omschreven als organisatie. 
 

CONTACTPERSOON OLDTIMERMEETING 

Christophe Meuret – meuretc@gmail.com – 0478/39 15 88 
 

LOCATIE 
In het afgesloten verkeersvrije centrum van de gemeente Kruishoutem (Kruisem) zijn 2 locaties 
voorzien voor de oldtimermeeting: Waregemsesteenweg en Winston Churchillstraat.  
 

Andere activiteiten tijdens “Kruishoutem Ei-vol” 
Foodtruckfestival, optredens in de feesttent en op de markt, Eierworp uit de kerktoren, 
straatanimatie, kermis, vuurwerk,... 
 

Verwacht aantal bezoekers tijdens “Kruishoutem Ei-vol” 
Bij gunstig weer verwachten we tussen de 3000 tot 8000 bezoekers. 
 

Kostprijs van deelname aan oldtimermeeting 

Deelname is gratis. 
 

Voorwaarden voor deelname 
Oldtimermeeting is enkel toegankelijk voor oldtimers. We definiëren het begrip oldtimer als: 
een voertuig dat meer dan 30 jaar in het verkeer is gesteld (inverkeerstelling is niet hetzelfde als 
de ouderdom van het voertuig) en bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) ingeschreven is 
onder ‘O-plaat’ (oldtimerplaat). Met uitzondering kunnen voertuigen toegelaten worden zonder 
oldtimerplaat indien kan aangetoond worden dat het voertuig reeds meer dan 30 jaar in het 
verkeer is gesteld. 
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Afgelasting van het evenement 

De organisatie kan op ieder moment beslissen het evenement af te gelasten (bv door extreme 
weersomstandigheden) dit tot 8u30 ’s morgens op Paasmaandag 11 april 2023. 

 
Algemene regels 

1. De aanwijzingen van de verantwoordelijke medewerkers dienen ten allen tijde 
gerespecteerd te worden. De medewerkers zijn herkenbaar aan de fluohesjes 
‘oldtimermeeting organisatie’ 

2. Gelieve de terreinen netjes te houden en afval in de voorziene vuilniscontainers te 
deponeren. 

3. Wij vragen met aandrang om de verkeersregels te respecteren. De organisatie kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurde ongevallen, diefstal of beschadiging.  
Enkel voertuigen met geldige inschrijving, keuring en verzekering zijn toegelaten op dit 
evenement. 

4. De organisatoren hebben het recht om deelnemers uit te sluiten van dit evenement, 
indien bovenstaande regels niet gerespecteerd worden. Met uw deelname aanvaardt u 
automatisch bovenstaande regels. 

5. Het afspelen van muziek in de wagen tijdens het evenement is op eigen 
verantwoordelijk. Dit met het oog op eventuele controle van UNISONO. 

6. De meeting gaat door van 14u00 tot 18u00.  Wie vroeger het parcours wil verlaten, 
gelieve voorzichtig het parcours te verlaten en de aanwijzingen van de organisatie te 
volgen. Rij steeds weg van het centrum van Kruishoutem (ronde punt). 

7. De wagens moeten tegen 19u00 van het parcours verwijderd worden of reglementair 
geparkeerd worden. 

 
 

 


