
FEHAC aanwezig op Nationale Oldtimerdag Lelystad

De jaarlijkse Nationale Oldtimerdag aan de Bataviahaven in Lelystad is een van de grootste,
gratis toegankelijke, eendaagse klassieker evenementen van ons land en wordt altijd op
Vaderdag gehouden: dit jaar op zondag 17 juni.

De FEHAC tent staat er ook
De FEHAC is daar aanwezig met een tent: vlak achter de jurytribune. Iedereen is daar van
harte welkom voor een kop koffie, informatie en een stoel om even uit te blazen. De
oldtimerdag Lelystad is vooral een feest voor auto’s en bedrijfswagens en de FEHAC wijkt
daar een beetje van af door op te vallen met een paar motoren en tractoren. De speerpunten
van de FEHAC in 2018 zijn duurzaamheid en het uniformeren van de diverse milieuzones
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waarin een vrijstelling voor het mobiel erfgoed moet worden bewerkstelligd. De FEHAC wil dat
u onbezorgd en zonder inperkingen kunt blijven genieten en vooral ook kunt blijven rijden met
uw gekoesterde klassieker. Of het nu een vrachtauto, auto of motorfiets is: het is allemaal ons
mobiel erfgoed.

Meer jeugd erbij betrekken
De FEHAC werkt aan haar toekomst om jongeren meer en meer te betrekken bij onze
gezamenlijke hobby met de slogan: “Schakelen tussen generaties“. Dankzij u, de clubs en hun
leden, bestaat de FEHAC als een enthousiaste groep vrijwilligers/liefhebbers met maar één
doel: kijken naar, rijden met en genieten van al het moois dat vroeger op onze Nederlandse
wegen heeft rondgereden en wat aanstaande zondag 17 juni in Lelystad op Vaderdag in een
unieke samenstelling wordt getoond.

Kijk ook eens op www.fehac.nl of kom langs bij de FEHAC-stand.
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