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CARS 'N COFFEE 2022: praktische afspraken  
ALGEMENE INFO VOOR BEWONERS 
Denderhoutem, BEZOEKERS EN 
DEELNEMERS 
 

  

 

 

 

 

Na overleg met gemeente en politie is er beslist om de zone voor Cars 'n Coffee fors uit te breiden. 
Cars 'n Coffee zal niet alleen doorgaan in de Nieuwstraat, maar ook in het gedeelte dorp van aan 
de Nieuwstraat tot aan Café Welcome Back en verder op de Ninoofsesteenweg tot aan Den Bareel. 
 
BIJGEVOLG ZULLEN DE STRATEN Dorp, Nieuwstraat en Ninoofsesteenweg tot aan Taverne 
Den Bareel AFGESLOTEN ZIJN VOOR DOORGAAND VERKEER VANAF 7u 'S MORGENS. 
 
De indeling van het evenement wijzigt hierdoor ook voor een stuk. In Nieuwstraat en Veldeken 
zullen de oldtimers worden geplaatst. Op Dorp tussen de Nieuwstraat en Welcome Back de 
wagens van onze eigen clubleden en op de Ninoofsesteenweg van aan Welcome Back tot Den 
Bareel de Youngtimers. 
Onze Shop Zone verhuist van Feestzone 1 naar de weide van Feestzone 2 in de Nieuwstraat. 
Hierdoor houden we voor onze Red Carpet een zone vrij voor exclusieve wagens. 
 
 

Door deze spreiding hopen we het veiliger en gezelliger te maken voor iedereen. 
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ALGEMENE INFO VOOR DEELNEMERS.  

 

Binnen rijden op het evenement zal enkel mogelijk zijn via Ninoofsesteenweg. Volg de pijlen 
van Retro Car Club. Foto van elke wagen wordt genomen aan Show 'n Shine in de Nieuwstraat en 
van daar begeleiden we je naar de juiste parking. 
Youngtimers dienen bij het verlaten van het evenement via Terlinden te rijden. 
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ALGEMENE INFO VOOR BEZOEKERS.  

 

Ben je van "Atom" of uit de buurt kom dan zo veel mogelijk met de fiets of te voet. We voorzien 
tevens 4 bezoekersparkings. Deze zijn aan Meubelen Torrekens, Advocaat De Backerstraat, SK 
Denderhoutem en KVK Divas in de Dwarsstraat en aan de gemeentelijke Sporthal in de 
Pastorijweg. Deze Parking zullen ook aangeduid staan met pijlen "Retro Car Club Bezoekers". 
 
In de Bareelstraat en Ankerstraat zal een algemeen parkeerverbod van kracht zijn om een vlotte 
doorstroming van het verkeer te garanderen. 
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GOED DOEL.  

 

Dit jaar steunen we Knipperkot VZW. Dit is een lokale VZW die jongeren begeleid die door een 
moeilijke periode gaan. Bij het binnenrijden wordt aan de deelnemers een vrijblijvende donatie 
gevraagd. Tevens staan er collectebussen aan onze kassa's. 
 
Alvast tot zondag en geniet van kermis en Cars 'n Coffee 2022! 

 

 

  

https://www.knipperkot.be/
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