WAREGEM OLDTIMER EVENT
1 - 2 & 3 NOVEMBER 2019

PERSBERICHT
MASERATI VAN 2,5 MILJOEN EURO OP VIJFDE EDITIE WAREGEM OLDTIMER EVENT 2019
Op vrijdag 1 november, zaterdag 2 en zondag 3 november 2019 vindt de vijfde editie plaats
van het Waregem Oldtimer Event.
Naar jaarlijkse traditie intussen zullen bezoekers een 150-tal wagens kunnen bewonderen. En
de organisatie heeft ook dit jaar voor een aantal blikvangers gezorgd. De meest exclusieve
wagen: een Maserati A6GCS Spyder van 1954, goed voor 2,5 miljoen euro.
Maar het trotst is de organisatie over twee wagens die ooit nog van twee Beatles zijn geweest.
Het gaat om een Ferrari 330 GT van 1965 waarvan John Lennon de eerste eigenaar was en een
Facel Vega van Ringo Star uit 1964. De auto’s komen uit een privécollectie. Ze zijn niet te koop,
en zijn nog nooit eerder getoond in België. Het heeft vijf jaar lobbywerk gekost om de auto’s
naar Waregem te krijgen. We merken een duidelijke aanwezigheid van Italiaanse wagens
zoals Fiat, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo, … maar ook merken als Mercedes, Porsche, Austin
Healey, Jaguar, Aston Martin, BMW en Volkswagen zijn present. De wagens komen niet enkel
uit België, maar ook vanuit Nederland, Engeland, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Frankrijk, …
Kortom: uit alle hoeken van de wereld worden pareltjes verscheept naar Waregem. Als
gevolg van voorgaande succesvolle edities is de beurs dit jaar al lange tijd uitverkocht voor
standhouders, velen staan op de wachtlijst mocht onverhoopt iemand afvallen.
Het Waregem Oldtimer Event is niet enkel een showbeurs voor prachtige oldtimers, er is
ook een ruim aanbod van jukeboxen, emaille reclameborden, oude benzinepompen,
kunstwerken…Voor de hongerigen is er een groot restaurant, voor de dorstigen zijn er 2
gezellige vintage cafés tussen de auto’s. In de vooravond is er dagelijks een optreden van een
band. Op gebied van veiligheid namen we dit jaar extra maatregelen. Overdag houden
6 anonieme veiligheidsagenten een oogje in het zeil, ‘s nachts is er bewaking en een
state-of-the-art alarm-systeem voorzien.

Wanneer:

Vrijdag 1 november van 13 u tot 21u, de bar in de voorhal blijft open tot …
Zaterdag 2 en zondag 3 november van 9u30 tot 18u30.

Waar:		

Waregem Expo, Zuiderlaan 20 - 8790 Waregem

Prijs :		

15 euro. Enkel aan de deur. Kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking.

Vorig jaar waren er meer dan 8.000 bezoekers!

Voor meer info kan u contact opnemen met organisator Wim Soenens op 0476 30 34 72.

