
 
Nieuwsbrief Mei 2015 

 

Beste afdelingsleden 

 

Ondertussen is op 12 april de ALV in het mooi kasteel van Ophemert weer gehouden. Met een 

colonne van 4 Tractions, een DS en nog wat modernere voertuigen vanaf Hendrik Ido Ambacht via de 

A15 gereden. Op de parkeerplaats aldaar was het een mooie verzameling cultureel erfgoed. Ook het 

mooie weer werkte mee, wat het tot een prachtige dag maakte.  

 

 
Foto van de Rotterdamse afgevaardigde 

 

Dit jaar zullen er nog diverse evenementen worden georganiseerd. Een aantal is in samenwerking 

met de Haagse regio. Hieronder de agenda: 

 

• 2 en 3 mei : Citromobile te Vijfhuizen. 

• 9 mei : Taxatiedag / Oldtimer check te Lekkerkerk. Deze is door onvoldoende belangstelling 

komen te vervallen 

• 20 mei : Filmavond i.s.m. afd. Den Haag. Locatie en tijd volgen nog 

• 10 juni : Technische avond 

• 21 juni : Langste dag rit 

• 8 juli : Technische avond, 

• 2 september : Technische avond 

• 19 september : Citroën Markt Noord te Uffelte. (Geen TAN activiteit) 

• 4 oktober : Dierendagrit 

• 28 oktober : Technische avond 

• 15 november : Winterrit 

 

Aankomen weekeind 2 en 3 is het weer Citromobile. Voor velen de start van het zomerseizoen. 

Vanuit onze regio waren er helaas geen aanmeldingen voor een gezamenlijke rit naar Vijfhuizen.  

Dit jaar heeft TAN een ereplaats gekregen bij de club presensatie, namelijk recht tegenover de 

ingang. Verder zullen er een aantal bijzondere Tractions tentoon worden gesteld.  



Bij de nieuwsbrief van april 2015 was een uitnodiging meegestuurd voor de 

oldtimercheck/taxatiedag. Helaas is hier maar 1 aanmelding voor binnen gekomen. Om een korting 

te kunnen bedingen bij de taxateur waren minstens 5 taxaties nodig. De betrokkene partijen zijn 

reeds geïnformeerd. 

 

Uit voorgaande checks is wel degelijk gebleken dat er ondanks alle zorg aan onze voertuigen toch 

nog enkele aandachtspunten op het gebied van veiligheid te verbeteren waren. Daarom zullen wij 

later dit jaar nogmaals een dag of avond organiseren waarbij leden hun auto kosteloos kunnen laten 

controleren. 

 

Verder beginnen de technische avonden op dit moment wat meer vorm te krijgen. Zodra wij met 

100% zekerheid de invulling kunnen geven, zullen wij daar zo spoedig mogelijk over informeren. 

 

Graag verwelkomen wij u bij 1 van de evenementen 

 

Namens het bestuur van afdeling Rotterdam 

Daniël Jaarsveld, secretaris 

 

 


