Persbericht : Nieuws
20ste Internationale Oldtimer Meeting Wervik
in een volledig nieuw kleedje
In 2020 kon de 20ste editie van de Internationale Oldtimer Meeting van Wervik niet plaatsvinden op kermiszondag, en
dit wegens de gekende corona-problematiek.
Ondertussen wordt al volop gewerkt aan een nieuwe meeting, die op zondag 15 augustus 2021 zal doorgaan. Hopelijk
mogen we dan terug meer dan 12.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwelkomen. Ons doel : de passie van
velen, rollend erfgoed, in een gezellige sfeer samenbrengen. De voorgaande jaren evolueerde ons event tot een
internationaal befaamd treffen dat steevast het nationale TV-journaal en de internationale vakpers haalde.
Voor de jubileum-editie op 15 augustus 2021 is er echter een heel belangrijke wijziging voorzien.
Na een aantal jaren alles wat krapper bij elkaar te zetten door de Leiewerken, volgden ondertussen nieuwe
aanplantingen in het stadspark : verschillende bijkomende rijen hagen, een poel en een bloemenweide. Ook besliste
stad Wervik om de ganse zomer een zomerplein te installeren in het park, met een grote tent. De komende jaren zijn
er ook ingrijpende werken gepland aan de afbraak van het oude zwembad en de bouw van een nieuw zwembad met
polyvalente zaal. Dit zorgt allemaal voor een structureel tekort aan ruimte voor ons event. Besluit : het wordt erg
moeilijk om nog 1.000 oldtimers te stallen in en rondom het stadspark. Ruim 30 % minder ruimte dit jaar …
Bovendien blijkt dat het steeds moeilijker wordt om een evenement van onze grootte te organiseren in het
stadscentrum van Wervik : organiseren op openbaar domein in het centrum van Wervik, op steeds schaarser
wordende open ruimte die voor events beschikbaar is, is niet meer evident.
Misschien moeten we ons kritisch de vraag stellen of een auto-event nog wel gepast is, en door bepaalde mensen
binnen het bestuur zelfs gewild wordt, binnen het stadscentrum van Wervik (cfr gemeenteraad van 24/11/2020).
Hetgeen 3 jaar geleden nog een titel was in het nationale nieuws (zie hierboven), wordt door een aantal beleidsmensen
hoe langer hoe minder gesmaakt.

Minder ruimte in het stadspark noopt ons tot creatief denken. Bepaalde mensen stellen ons heel goedbedoeld voor
om de oldtimers over het ganse stadscentrum te verspreiden tijdens die kermiszondag : dit is een visie puur vanuit het
standpunt van de wandelaar, en niet van de oldtimerbezitter (die graag samen staat met gelijkgestemden), de
bewoner (niet iedereen heeft graag ronkende auto’s voor zijn deur, alle begrip hiervoor) of de organisator (die extra
vrijwilligers moet inschakelen als steward en die de bezoekers overal gespreid ziet, een complex gegeven in
coronatijden). Bovendien : voor de handelaars en koopjesjagers in het centrum is het niet veilig wanneer constant
oldtimers af en aan rijden midden in de braderie. We gaan hier niet in mee : in onze visie is een meeting een
samenkomst, een concentratie : geen verspreiding overal rond.

Daarom hebben we beslist om als Internationale Oldtimer Meeting de domeinen van Oosthove en de
Speiestraat te verlaten.
Naar analogie van vele treffens in midden-Frankrijk,
Duitsland en Groot-Brittannië trekken we naar een
open en deels verharde ruimte buiten de stadskern,
een festivalterrein als het ware, dat makkelijk
bereikbaar is voor iedereen en tevens een tijdelijk
verkeersinfarct in het centrum van Wervik vermijdt.
Meer open ruimte om zo een optimale meeting van
gelijkgestemde oldtimer-liefhebbers te kunnen
organiseren : dat was ons doel toen we er in augustus
2001 mee startten, en daar blijven we garant voor
staan.
Corona-gewijs passen wij eveneens ons event als dusdanig aan, dat het volledig corona-proof kan : enkel in open lucht
(dus geen zaal binnen), handgel, mondmaskerplicht, afstand bewaren, bezoekerscapaciteit volgens de geldende regels
van de overheid, …

De locatie van dat nieuwe festivalterrein wordt de terreinen op en rond de Bootweg in Wervik. Een deels
verharde, deels onverharde zone langs de Leie van ruim 2,3 hectare groot. Alle info op www.oldtimermeeting.be of
www.fb.com/oldtimermeetingwervik.
Hopende op een toffe en drukbevolkte Oldtimermeeting 2021. Allen van harte welkom !
Het kernbestuur van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers FV

Pour nos amis Français : la traduction.
En 2020, notre rassemblement international n’a pas pu avoir lieu pour la cause connue : corona. Nous sommes
entretemps déjà en train de préparer l’édition 2021 de l’Oldtimer Meeting de Wervik, qui se déroulera le 15/08/2021.
Grand changement : vu que des nouvelles plantations ont été fait dans le parc communal, et le fait que cette année,
un chapiteau y sera plaçé tout l’été, la place libre y devient très limitée. Il y aura 30% de place en moins comparé à
2019. L’année prochaine, une nouvelle piscine et une nouvelle salle polyvalente y sera construite. En plus, le conseil
communal priviligie une politique de déconseillement de se déplacer en voiture dans le centre ville. Organiser un
évènement tel le nôtre dans le centre ville n’est plus si évident, vu le manque de place.
A cet effet, nous avons décidé d’organiser notre 20ième Rassemblement de Véhicules d’Epoque de Wervik ailleurs, sur
une nouvelle zone de 2 hectares en dehors du centre ville. Ce sera un rassemblent totalement à ciel ouvert (selon les
règles corona) et donc pas de stands à l’intérieur. L’endroit précis de notre nouveau rassemblement : le Bootweg à
Wervik, zone artisanale avec terrain ouvert de plus de 2 hectares, le long de la Lys, sur la route entre Menin et Wervik.
Ce qui restera de toute façon : l’ambiance champêtre et convivial, l’entrée et la participation gratuite, des centaines et
des centaines de voitures d’époque à admirer à volonté, …
A bientôt, soyez tous les bienvenues ce 15 aout !

