
 
 
Nieuwsbrief Maart 2016 
 
 
De eerste afdelingsavond voor 2016 is weer een feit. Deze avond hebben we het gehad over 
het preventieve onderhoud wat we eigenlijk na de winterstop makkelijk zelf kunnen doen. Als 
we de juiste gereedschappen en middelen hebben natuurlijk. Maar met een vetspuit, 
oliekannetje en gezond verstand komen we een heel eind. Al met al een levendige discussie 
waarin waardevolle tips werden gedeeld. Zelfs was er een Traction beschikbaar op de brug 
om alle aandachtspunten nog even te laten zien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene ledenvergadering TAN afd 

Rotterdam 
 

Op 17 maart zal er een ledenvergadering worden gehouden. De huidige bestuursleden 
hebben het afgelopen jaar hun functie als ad interim waargenomen. Tijdens de aankomende 
ledenvergadering zal er worden gestemd door de leden van de afdeling of de huidige 
bestuursleden hun functie volwaardig kunnen voortzetten. Alle 3 de bestuursleden hebben 
aangegeven hun functie te willen blijven vervullen.  

 
Adres: 

Het Develpaviljoen 
Parklaan 1, 3335 LM Zwijndrecht 

 
Aanvang 20:00, zaal open om 19:30 

 
 

Als er al vragen op voorhand zijn, kunnen deze per mail worden ingestuurd naar: 
secretaris@tanrdam.nl. Dan kunnen kan het bestuur zich voorbereiden en indien nodig op de 
agenda zetten. 
 



Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 
• 10 april: Ledenvergadering TAN te Kerkdriel 
• 17 april: Voorjaarsrit op Goeree Overflakkee 
• 18 mei: Afdelingsavond 
• 25 juni: Afdelingsdag 
• 11-14 augustus: ICCCR 2016 
• 8 september: Afdelingsavond 
• 2 oktober: Puzzelrit 
• 16 november: Afdelingsavond 
• 15 december: Afdelingsavond 

 

Algemene landelijke ledenvergadering 10 april 
 
Dit jaar is de afdeling Zuid verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Leden 
Vergadering. 
 
Het schip heeft de originele naam “Columbus”, maar is toch van een recentere datum dan 
1492. We zullen niet zover gaan als Columbus ging, maar een korte ontdekkingsreis over de 
Maas is een deel van het programma. Het leek ons een leuk alternatief voor de gebruikelijk 
rit na de ALV. De meesten van ons hebben al een eind gereden en zullen ook weer terug 
moeten. Het is een karakteristieke schip uit 1930(was een stoom schip), dus iets ouder dan 
een traction. 50 meter lang en 7 meter breed met twee verdiepingen, dus twee zeer ruime 
zalen met veel glas om van een tocht 
te kunnen genieten. Het benedendek 
zal gebruikt worden voor de 
vergadering, het bovendek is een 
leuk ingerichte ruimte waar eventuele 
partners zich zouden kunnen vermaken 
tijdens de vergadering. Uiteraard is er 
voor hun toegang tot de bar op het 
beneden dek. Bij de ligplaats is ruime 
parkeer gelegenheid die zal worden 
afgesloten. U wordt rond 10.30 hr 
verwacht, het adres is: Recreatiegebied 
De Zandmeren Zandstraat 17 
5331 PG Kerkdriel Geheel aan het 
einde van de Zandstraat links U wordt ontvangen met koffie of thee en een Bosche Bol. 
Rond 11.30 hr zal de vergadering starten. Verwacht wordt dat omstreeks 13.00 hr we 
kunnen beginnen met een rondvaart over de Maas onder het genot van een eenvoudige 
lunch. Zij die niet mee wensen te gaan en al eerder willen vertrekken, kunnen dat rond die 
tijd nog doen. Duidelijk is dan ook dat dan niet alleen de rondvaart maar ook de lunch wordt 
gemist De verwachting is dat rond 15.00 hr we terug zullen zijn op de ligplaats, waarna 
iedereen zijns weegs kan gaan Gaarne inschrijven via de TAN site en voor de lunch € 2.50 
pp over maken naar Penningmeester TAN Zuid, IBAN: NL 72 RABO 0127 8550 41 Uiterste 
datum van inschrijving is 3 april. I.v.m. de beperking van het schip kunnen alleen de eerste 
250 inschrijvingen gehonoreerd worden. Normaal gesproken zou dat geen probleem moeten 
geven. 
Tot ziens op de Columbus TAN Zuid 
 
Vanuit de regio Rotterdam is het mogelijk om gezamenlijk naar Kerkdriel te rijden. We 
starten vanaf de A15 BP ter hoogte van afslag 15 Hendrik Ido Ambacht. Om 9:15 uur 
verzamelen, vertrek uiterlijk 9:30. 
 
 
 



Voorjaarsrit 17 april 
 
Dit jaar zal de voorjaarsrit worden gehouden op zondag 17 april. Onder de rook van 
Rotterdam ligt het Zuid Hollandse eiland Goeree Overflakkee. Hier gaan we kennis maken 
met de Hollandse Delta, slingerende dijkjes, polderlandschap, vissershaventjes, leuke 
dorpjes en mogelijk zeehonden. De start zal zijn bij de Haringvlietsluizen. Ook hier zullen we 
weer de rit eindigen. Dus met elkaar meerijden is hiermee weer mogelijk. 
 
Om de bijrijder ook actief te laten deelnemen zullen er onderweg vragen moeten worden 
beantwoord. Het is dan ook aan te raden met minstens 2 personen in een auto te zitten. 
 
Verzamelen vanaf 10:30 uur bij :  
Restaurant Zout en Zoet 
Haringvlietplein 3 
3251 LD Stellendam  
 
 
 
Na afloop is het nog mogelijk om een bezoek te brengen aan Aseal, een zeehondencentrum 
waar zieke zeehonden worden opgevangen en weer worden voorbereidt op hun terugkeer 
naar de natuur. 
 

 
 
 
Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


