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 VZW DIEST AERO CLUB - Nieuwe Dijkstraat 77 B-3290 SCHAFFEN-DIEST 1 

 
 
Beste liefhebber en collega verzamelaar, 
 
 
Tijdens het weekend van 15 augustus organiseert Diest Aero Club haar jaarlijks Oldtimer 
Fly/Drive-In. Zoals vorige jaren wensen we jullie wat meer informatie te geven over ons 
evenement. 
 
Praktische informatie: 

 Standplaatsen zijn buiten op het gras, binnen hebben wij niet de mogelijkheid om 
standen te vestigen. 

 Opbouw v/d standplaats is mogelijk vanaf vrijdagavond 18u00. 
 Standplaatsen worden geïnformeerd bij één v/d organisatoren. 
 Een vaste standplaats bedraagt 8x4 meter(lxb), dit kan verschillen afhankelijk v/d 

inschrijving. Hiernaast hebt u wel de mogelijkheid om één voertuig(4x2) te laten staan. 
 Prijs 100 euro voor een verkoopstand/weekend, extra oppervlakte aan 5 euro/m². 
 Tafels en stoelen zijn niet inbegrepen. 
 Elektriciteit is mogelijk, op voorhand kenbaar maken(verlengkabel 50 meter min.). 
 De Fly/Drive-In start zaterdag en zondag vanaf 10u00 en loopt tot 18u00. 
 Overnachten kan steeds op ons terrein. Wc en douches zijn aanwezig. 
 Polsbandjes verplicht te dragen. 
 
Catering (aan de hangaar):  

 Zaterdag en zondag een ontbijt aan 8€. 
 Zaterdagavond een BBQ, inschrijven voor 12 uur aan de oldtimer cars of infostand DAC, 

prijs: 20€/pers (3 stukken vlees). 
 Er zijn de hele dag broodjes en snacks te verkrijgen. 
 
Verdere informatie: 

Op zaterdag is er bezoek mogelijk aan een historisch monument. Hiervoor rijdt er een gratis 
shuttle van & naar de locatie. 
Zaterdagavond na de BBQ en prijsuitreiking worden we verwend door muziek. 
 
Voor meer informatie of wil je jezelf inschrijven dan mag je ons steeds contacteren. 
Verder wensen we jullie een prachtig weekend op onze Internationale Oldtimer Fly/Drive-In. 
Voor een algemeen beeld van de Fly/Drive-In kan je steeds onze website bezoeken. 

 
http://flyin.dac.be/ 

 
Vriendelijke groeten 
 
Koen Bosmans 
Fly-In Team 
General support 
http://flyin.dac.be 
Boske@dac.be 
Boske737@hotmail.com 
0032(0)496/ 42 59 60 
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