
BORGWARD CLUB BELGIE 

Nodigt U vriendelijk uit voor het  

29ste Internationale  

Borgward, Goliath, Hansa, Lloyd treffen 

Casteau (Soignies) 18 – 19 MEI 2013   

De meeting gaat door op een tiental minuutjes rijden van de E19/A7 Brussel – 

Doornik, in de buurt van Soignies, zo’n 60 Km ten zuiden van Brussel 

 

Samenkomst van de deelnemers op de parking van hotel “Casteau “ 

Chaussée De Bruxelles 38 - 7061Casteau, Soignies 

 

Vanuit Brussel via snelweg :  

E19 richting Mons / Parijs volgen 

Afrit 23  - rechts aanhouden (N6 - Richting Maisières / S.H.A.P.E.) 

De N6 zo’n 4 Km volgen. 

 

 

  

 

 

 

 

Best Western – Casteau Resort 

 

Chaussée De Bruxelles 38 

7061 Casteau (Soignies) 

 

Tel:+32 (0)65/32.04.00  

Fax: +32 (0)65/72.87.44 
Bij Nood : Lieve Butzen +32 (0) 477/34.66.49 



PROGRAMMA  

 

Vrijdag 17 Mei 

Samenkomst van de deelnemers aan het hotel is mogelijk , alsook een extra  

overnachting en driegangenmenu  mits vooraf te verwittigen.   

 

Zaterdag 18 Mei 

9u00  Samenkomst van de deelnemers op de parking van hotel “Casteau”                

 Gelegenheid tot kennismaking, ervaringen en onderdelen te ruilen of te 

 (ver) kopen.  

12u00     Gezamenlijke broodjeslunch in het hotel . 

14u00  Vertrek  voor een korte autorit naar de scheepslift van Strépy 

17u00     Einde namiddagactiviteit, terugrit  (10 Km.) naar hotel “Casteau”.  

19u00  Sfeervol diner met muziek en dans (dranken niet inbegrepen )  

 

Zondag 19 Mei  

10u00    Vertrek voor een rondrit door Henegouwen, met een bezoek aan  

 Mahymobiles  

13u00 Middagmaal  (broodjeslunch) in de cafetaria van het Museum.  

15u00 Einde van de meeting.  

 

Algemene informatie   

Deelname zaterdag en zondag : 85 Euro per persoon  

Deelname vrijdagavond : 25 Euro per persoon  

Deelname enkel op zaterdag  (ganse dag) : 70 Euro per persoon 

Deelname enkel op zaterdag  middag : 30 Euro per persoon  

Deelname enkel op zaterdag avond : 45 Euro per persoon 

Deelname enkel op zondag : 20 Euro per persoon  

 

          1 Overnachting + Ontbijt : - 85 Euro voor 2 personen   

             (Overnachten in een 4 persoonskamer is mogelijk voor 140 Euro) 

  
BELANGRIJK !!  

 

Reservatie Hotelkamer :  

Als voorschot vragen wij U 100,- euro, te betalen via rekening :  

 

ING – 310-0120836-60      IBAN : BE73 3100 1208 3660       BIC : BBRUBEBB  

van Patrick Mollard, Kleine baan 41 – 1980 Zemst 

 

Gelieve vóór 3 mei uw betaling te willen overmaken, waarvoor dank.  

Verdere info kan U bekomen bij Patrick op het nummer +32 (0) 475.24.76 .63 

U kan natuurlijk ook mailen. isacab58@gmail.com 

( zie inschrijvingsformulier ). 

BORGWARD CLUB BELGIE 
Nodigt U vriendelijk uit op het 

 

 

29ste Internationale 
 

BORGWARD - GOLIATH - HANSA - LLOYD TREFFEN  

18 - 19 MEI 2012  

te Soignies (Henegouwen)  

  
Beste Borgward vrienden,  

  

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij U en uw vrienden en familie uit tijdens het 

pinksterweekend  voor onze 29ste Internationale meeting voor liefhebbers van 

Borgward, Goliath, Hansa en Lloyd.  

  

Wij kozen dit jaar voor Soignies, in de Provincie Henegouwen, in het Franstalige deel 

van België, met o.a. een bezoek aan de scheepslift van Strépy (enig in de wereld) en 

Mahymobiles. 

 
  ’S WERELDS MEEST VERSCHEIDEN VERZAMELING 

  

Toen Ghislain Mahy in 1944 een Ford T kocht, vermoedde hij nog niet dat dit het eerste stuk was 

van een verzameling die tegen het jaar 2000 zou uitgroeien tot een duizendtal auto’s. Deze 

collectie is uniek ter wereld door zijn verscheidenheid aan voertuigen. Zij vertellen het boeiende 

verhaal van de automobiel van 1895 tot heden. Gedurende een halve eeuw kreeg deze collectie 

meer en meer vorm in het voormalige “Wintercircus” te Gent. 

Een selectie van 230 mechanische juweeltjes werd in 1986 overgebracht naar  « Autoworld » te 

Brussel. Daar pronken ze nog steeds in het befaamde museum van het Jubelpark. 

In 1997 kocht de stad Leuze-en-Hainaut de oude fabrieksgebouwen Ernaelsteen met de 

bedoeling er een automuseum op te richten.  

Dit was meteen het startschot voor Mahymobiles waar momenteel meer dan 300 voertuigen 

permanent tentoongesteld staan. Dit prachtig en ongeëvenaard patrimonium toont de 

spectaculaire evolutie van de automobiel over zo'n 110 jaar: oldtimers, auto’s uit films en 

stripverhalen, cabriolets, limousines, reisberlines, prototypes, populaire wagens, 

brandweerwagens, bussen, bestelwagens, pedaalauto’s, stoomvoertuigen, koetsen, sleeën...  

En veel meer nog... speelgoed uit vervlogen tijden en honderden schaalmodellen, een 

retrospectieve van de tweewielers (fietsen, “grands-bis “ en moto’s ), een didactische zaal 

(motoren en chassis), een mini piste voor de kinderen, een galerij gewijd aan de evolutie van de 

carrosserie en de raids. Geniet eveneens van het prachtig uitzicht op een deel van de "reserves": 

droom van iedere bezoeker om verborgen schatten te ontdekken. 

 

 

mailto:isacab58@gmail.com

