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Beste leden,  

Ook dit jaar organiseert Willem Van den Bosch weer een Dafjesdag bij hem thuis in Schriek 

(Heist-op-den-Berg). Datum :  zondag 25 augustus. 

Allen welkom dus vanaf 13:00 u aan de Pachterslei 2 H in 2223 Schriek voor een namiddag 

variomatische (en andere) babbels met een drankje en er zullen ook weer frieten gebakken 

worden in de Renault uit 1948. 

Wij voorzien ook diagnosemogelijkheid. Dus : vraagt u zich af of de variomatic-riemen van 

uw Daf/Volvo nog goed zijn of u wil andere zaken eens laten checken : we kunnen één en 

ander eens samen met u bekijken.  Let wel op : wij gaan geen reparaties uitvoeren en het is 

ook geen ‘sleuteldag’. 

Ook kunnen wij in samenwerking met Daf Club Nederland weer de mogelijkheid voor 

taxaties aanbieden.  Wat betekent dit ?  Aan de hand van een uitgebreide keuring wordt er 

een rapport opgemaakt dat de verzekeringswaarde van de wagen bepaalt.  In geval van 

aanrijdingsschade kan dit een goede documentatie zijn om van de verzekering een 

realistische regeling te kunnen bekomen.  Dus iets wat we hopelijk nooit nodig hebben maar 

toch goed voor uw gemoedsrust om dit document te hebben. 

Inschrijven voor diagnose of taxatie : graag een bericht naar daf.club.belgium@gmail.com . 

Rond 17:30 u loopt een Dafjesdag steeds ten einde.  

Belangrijk : in de Pachterslei kan je niet aan de rand van de straat parkeren ! Draai dus de oprit 

op en volg de parkeer-instructies. Wanneer alle bezoekers op de voorziene plaatsen parkeren, is 

er voldoende plaats voor een hele reeks Dafjes en Volvo’s (en eventueel andere wagens) en kan 

iedereen op het gewenste moment ook weer vertrekken.  

Graag een seintje vooraf, op willem.van.den.bosch@telenet.be zodat onze gastheer een idee 

heeft van de te verwachten opkomst. Mocht je nog de dag zelf beslissen om koers te zetten naar 

Schriek, dan ben je even welkom natuurlijk !  

Tot dan, 

Uw clubbestuur 
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