
 

 

Nieuwsbrief April 2016 

 

De afgelopen maand hebben we de ALV van de afdeling gehad. Redelijke opkomst en een 

nog beter resultaat als we van te voren hadden kunnen bedenken. Verder ben ik erg druk 

geweest met het uitzetten van de puzzelrit op zondag 17 april. Met ongeveer windkracht 10 

de Zuid Hollandse kust verkend. Het zand zat echt overal. Ik hoop dat we met de rit zelf een 

stuk betere omstandigheden hebben. Mijn eigen Traction is sinds 2 weken weer uit de 

stalling gekomen. Na een winterslaap van 4 maanden had ze er gelukkig weer zin in. Op een 

defecte spanningsregelaar na was alles op orde. Deze vervangen door een elektronische uit 

het magazijn, en de laadstroommeter staat weer in het positieve vlak. 

 

Verder is het in de regio Rotterdam erg druk met de Milieuzone. Deze treft onze auto’s 

echter niet direct, maar solidair als we zijn, steunen we dit initiatief wel. Ook zo op afgelopen 

13 maart in de binnenstad en afgelopen 3 april vanaf het Meijersplein naar het Malieveld. 

Met minstens 2 leden van de afdeling waren we toch goed vertegenwoordigd. Het bewijs 

was op het NOS journaal te zien. Helemaal rechts een Traction en ikzelf met mijn blauwe 

2cv met rood dak. 

 
 

Algemene ledenvergadering TAN afd 
Rotterdam 

 
Afgelopen 17 maart hebben we de ALV van de afdeling Rotterdam gehouden. Voor het 

huidige bestuur, was het de eerste keer. Door omstandigheden kon de penningmeester er 

helaas niet bij aanwezig zijn. Gelukkig kon deze rol deels door de kascontrole commissie 

worden vervuld. We hebben even kort terug gekeken naar de activiteiten van het afgelopen 

jaar. En omdat we graag vooruit kijken, is de agenda voor 2016 besproken. Hierbij werden 

nog een aantal aanbiedingen gedaan vanuit de leden, zoals een zomer BBQ en de 

nieuwjaarsreceptie voor 2017. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Data hiervoor worden nog 



bepaald en verder uitgewerkt. Verder zijn er nog ideeën aangehaald voor de 

afdelingsavonden, zoals een technische keuring aan het eind van het Tracion seizoen. Ook 

is er de vraag gesteld om een gezamenlijke sleutelruimte te organiseren. Als hier voldoende 

belangstelling voor is, kan hier in vanuit de afdeling worden bemiddeld. 

Verder kunnen wij u verheugen met het feit dat er tijdens de ALV 2 nieuwe bestuursleden 

zijn opgestaan. De heer Kuiper is aangesteld als algemeen bestuurslid en de heer Schuring 

als penningmeester. Hiermee is het bestuur nu gegroeid naar 4 personen. Uiteraard zijn wij 

hier heel erg blij mee en hopen zo nog meer leuke activiteiten te kunnen organiseren. De 

oud-penningmeester zal op een later tijdstip worden bedankt voor zijn inzet het afgelopen 

jaar. 

Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 

 10 april: ALV TAN te Kerkdriel 

 17 april: Voorjaarsrit op Goeree Overflakkee 

 18 mei: Afdelingsavond over LED verlichting te Lekkerkerk 

 28 mei: Maas en Waalrit (geen TAN activiteit) 

 25 juni: Afdelingsdag te Barendrecht 

 11-14 augustus: ICCCR 2016 te Rheden 

 8 september: Afdelingsavond Brandstofsysteem te Zwijndrecht 

 2 oktober: Puzzelrit 

 16 november: Afdelingsavond over roestpreventie te Lekkerkerk 

 15 december: Afdelingsavond  over de 123 ontsteking 
 

Algemene landelijke ledenvergadering 10 april 
 
Dit jaar is de afdeling Zuid verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Leden 
Vergadering. 
 
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. 
 
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  

Start tussen 11:30 en 12:00 
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Maas en Waalrit 28 mei 
 

Niet helemaal onze regio, maar wel de regio waar de rivieren die in onze regio erg bepalend 

zijn, doorheen lopen, wordt op zaterdag 28 mei een oldtimer rit gereden. De start is vanuit 

het Pittoreske Horssen, een klein dorpje in de Betuwe. Hier zullen vanaf 11:00 tot 14:00 een 

diversiteit aan oldtimers starten. Het is een rondrit voor alle merken, met een bouwjaar van 

25 jaar geleden of ouder. Maar aangezien de organisator van deze rit Citroën georiënteerd is 

(5 mehari’s en een 2cv) zal het Citroën gehalte erg hoog zijn.  

 

 


