
 
 
Nieuwsbrief Augustus 2015 
 
Voor de meeste van ons is het nu genieten van de vakantieperiode. Eindelijk eens tijd voor 
de klusjes die zijn blijven liggen. Of om eens een ritje te maken met onze geliefde Citroën. 
Maar ook zullen er wat oude Citroëns kilometers maken naar de vakantiebestemming. Mijn 
Traction is deze vakantie in de garage blijven staan, maar mijn 2cv6 heeft mij met 2500km 
een retourtje bezorgd naar de 21e Internationale 2CV World Meeting in Torun (Polen). 
 
Een mooie rede om de Traction uit de garage te halen was de Langste dag rit van Ron 
Fidder. De opkomst was niet enorm groot, maar daardoor niet minder gezellig. Toch 8 
tractions en 1 ID trotseerden de buiige regen om via de kasseien het mooiste van de 
Hoeksche Waard te aanschouwen. Maar het motto van de dag “Ik heb vandaag vreselijk 
genoten want mijn traction heeft regengoten” mocht de regen de pret niet drukken. De fam. 
Madern was de gelukkige winnaar van de puzzle en ging met de prijs, de Tanrdam klok, een 
creatie van de kunstenares Ingrid Van Aken naar huis.  

 
 
Op bestuurlijk gebied zijn wij ondertussen redelijk gesetteld. Dat heeft ook direct invloed op 
de agenda. Vanaf september zijn de technische avonden weer gevuld met interresante 
onderwerpen.  

Agenda 2015 
 

• 2 september: Technische avond Carburateur te Zwijndrecht 
• 13 september : Citro-Retro, Haisnes-lès-la-Bassée FR (Geen TAN activiteit) 
• 19 september: Citroën Markt Noord te Uffelte. (Geen TAN activiteit) 
• 4 oktober: Dierendagfotopuzzelrit (start-finish Bergschenhoek) 
• 28 oktober: Technische avond LED verlichting te Schoonhoven 
• 15 november : Winterrit ??? 

 
Voor 2016 zijn er nog steeds ideeën welkom. Dus mocht je iets willen delen met de andere 
leden, dan is dit de uitgelezen kans. Ideeën graag kenbaar maken via 
secretaris@tanrdam.nl. Dan zullen we er een mooi programma van maken. 



Zoals in de agenda te zien is, staat er voor 15 november een Winterrit gepland. Nu is alleen 
bij het bestuur in het geheel niet duidelijk wie deze ooit op de agenda heeft gezet. Dus mocht 
u de bedenker/organisator van deze onvergetelijke dag zijn, graag even melden bij 
secretaris@tanrdam.nl.  
 
Mijn eigen Traction is ondertussen gelukkig toch nog de garage uit geweest. En wel om de 
1e Rotterdamse Dierendagfotopuzzelrit uit te zetten. Deze zal plaats vinden op zondag 4 
oktober. Deze rit zal starten en finishen in het mooie Bergschenhoek. Hierbij zullen de 
mooiste plekjes van de regio Rotterdam Noord worden aangedaan. De uitnodiging hiervoor 
zal binnenkort worden verstuurd. 

 
Ook de technische avonden zijn weer gevuld. We gaan van start op 2 september. Hier zal 
Ron Fidder een uitleg geven over de werking van de carburateur. Ook de daarbij behorende 
problemen en oplossingen zullen tegen het licht worden gehouden.  
Aanvang 19:30. Adres is Ohmstraat 40, 3335 LT ZWIJNDRECHT 
Opgave niet noodzakelijk, maar wel makkelijk i.v.m. beschikbare ruimte 

  
De technische avond van 28 oktober zal gaan over de nieuwste noviteit van het magazijn, 
namelijk de LED verlichting. Vanuit het magazijn is een testopstelling beschikbaar gesteld 
om het verschil te kunnen laten zien ten opzicht van de conventionele gloeidraad. Peter 
Pronkhorst gaat hier een avondvullend programma van maken. De uitnodiging volgt nog.

 
 

Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


