
 

 

Van de afdeling Rotterdam, 

 

We zitten lekker weer tegen de zomer aan. Voor de meeste betekend dit lekker een paar 

weken vrij. Misschien wel op vakantie in binnen of buitenland. Maar de periode ervoor moet 

er altijd een hoop geregeld worden. Ook een hoop evenementen liggen nog in het verschiet 

of hebben we net achter de rug. 

 

Afdelingsdag 25 juni 
 
Op 25 juni houden we de afdelingsdag. De bedoeling van deze dag is dat niet alleen 
tractionisten elkaar ontmoeten en een rit doen, maar dat ook de familie meedoet. 
Mogelijk een stimulans voor de jeugd om ook tractionist te worden.  
Wanneer: zaterdag 25 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur.  vrije in- en uitloop. 
Waar:  Recreatieboerderij "De Kleine Duiker"  
Adres: 3e Barendrechtseweg 511, 2991 SH Barendrecht 
 
Breng iets mee voor de onderdelenmarkt uit je surplus of new-old-stock. 
Gezelligheid maak je met elkaar, dus komt allen ! 
 
Wat is er te doen: De stallen met diverse diersoorten, het landbouwmuseum en de tuin kun 
je bezoeken. Tevens is er is een kleine kinderspeelplaats. Verder is er vanaf 14:00 uur een 
puzzelritje van een uurtje, een kleine onderdelenmarkt, maar vooral gezelligheid. Uiteraard 
zijn ook leden van alle andere afdelingen welkom. 

 

Wat we nog in het vooruitzicht hebben is de zomer barbecue. Op zondag 31 juli zal de TAN 

Rotterdam deze worden aangestoken. En deze keer zijn we voor de 2e keer dit jaar te gast in 

Oudenbosch, bij de familie van Turenhout. Vanaf 11:30 kunnen we terecht, waar we vanaf 

12:00 uur eerst een mooie rit in de omgeving gaan maken. We verwachten om 16:00 uur 

terug te zijn. Dan zal onder het genot van een drankje de barbecue worden aangestoken. De 

uitnodiging hiervoor zal nog worden verstuurd. Aanmelden is wel noodzakelijk, dan kunnen 

we de juiste hoeveelheid drank en vlees inkopen. Aanmelden hiervoor kan per mail via 

secretaris@tanrdam.nl of telefonische 06-51593222. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli. Dit 

vanwege de vakantie periode. 
 
 

Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 

 25 juni: Afdelingsdag te Barendrecht 

 31 juli: TAN Rotterdam zomer BBQ te Oudenbosch 

 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  
 
Daniël Jaarsveld, secretaris 
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