
 
 
Nieuwsbrief Februari 2016 
 
We gaan weer de goede kant op. Nog even en de Traction kan weer uit de garage. Niet 
alleen zelf moeten wij ons voorbereiden op het komende zomerseizoen, ook onze geliefde 
oldtimer heeft bij de meeste van ons een paar maanden stil gestaan. Om ervoor te zorgen 
dat alles er weer fris en fruitig bij staat, zullen wij de volgende afdelingsavond besteden aan 
waar we op moeten letten voordat we veilig op pad kunnen. Aan de hand van foto materiaal 
en misschien zelfs een echt Traction, zullen we op deze punten ingaan. Want onze oldtimers 
hebben nu eenmaal frequenter onderhoud nodig dan onze hedendaagse vervoersmiddelen. 

 

Van het bestuur a.i. 
 

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. Kleine kanttekening is dat de 
penningmeester het door werk het regelmatig kan voorkomen dat hij voor langere tijd in het 
buitenland verblijft. Hierdoor kan hij declaraties niet altijd direct betalen en niet bij elke 
bestuursvergadering aanwezig zijn. Hij heeft aangegeven dat als er een nieuwe kandidaat 
penningmeester zich meld, hij zijn plaats wel wil afstaan. Mocht niemand zich melden, dan 
zullen wij met inachtneming van bovenstaande genoegen moeten nemen. De uitnodiging 
voor de ledenvergadering krijgt u binnenkort. 
 

Agenda 2016 (onder voorbehoud) 

 
• 18 februari: Afdelingsavond Onderhoud te Lekkerkerk (datum gewijzigd) 
• 17 maart: Ledenvergadering 
• 17 april: Voorjaarsrit 
• 18 mei: Afdelingsavond 
• 25 juni: Afdelingsdag 
• 11-14 augustus: ICCCR 2016 
• 8 september: Afdelingsavond 
• 2 oktober: Puzzelrit 
• 16 november: Afdelingsavond 
• 15 december: Afdelingsavond 



 

 
Nieuwjaarsborrel 

 
Op een goed bezochte en geanimeerde nieuwjaarsreceptie op zondag 17 januari 2016 bij 
Koos en Mientje in Oudenbosch presenteerde het bestuur van de afdeling Tanrdam het 
programma voor 2016.  
Een gevarieerd programma waarbij ook het ICCCR in augustus 2016 aan bod kwam.  
Daarna waren o.a. Tractionverhalen en byzonderheden onderwerp van gesprek. 
Ad ronselde personeel voor de organisatie bij het ICCCR. De deelnemers lieten zich onder 
het het genot van een drankje de salades en andere lekkernijen goed smaken. De voorzitter 
verraste de voorzitter Koos en Mientje met een geschenk in de vorm van een echte 
Schoonhovense kaas als dank voor het organiseren van de receptie 
Het was al een tijdje donker toen de laatste gasten huiswaarts keerden via het 
polderlandschap met het silhouet van de karakteristieke basiliek. 
 
Ron Fidder. 
 

     
 

Afdelingsavond 18 februari 
De afdelingsavond van 18 februari zal gaan over preventief onderhoud. Waar zitten nou die 
smeernippels, welke olie moet er nou precies waar in, hoe hoog is de bandenspanning, 
niveau van de accu, afstellen (hand)rem, verlichting, brandstof enz… En natuurlijk wat er ter 
tafel komt.   

Adres: 
Autoschadebedrijf Middelland 

Luijenstraat 30 
2941 CE Lekkerkerk 
Aanvang vanaf 19:30 

 



ICCCR 2016 
 
Van 11 t/m 14 augustus 2016 is het Landgoed Middachten in de Gelderse gemeente Rheden 
het decor voor de 16e International Citroën Car Club Rally. 
  
De ICCCR is een vierjaarlijks internationaal Citroën evenement. De World Meeting, zoals het 
ook vaak wordt genoemd, heeft als doel zoveel mogelijk Citroëns, klassiek en modern, op 
een plaats bij elkaar te brengen en daarmee een zo breed mogelijk publiek te trekken. 
 
Tot 14 februari is het nog mogelijk om met korting in te schrijven. Het voorinschrijven is niet 
alleen voordelig voor de portefeuille, maar ook financiële armslag voor de organisatie.  
 

 
 
Om dit evenement in goede banen te leiden, zijn er nog steeds vrijwilligers nodig voor een 
diversiteit aan taken. Denk hierbij aan opbouw, afbouwen, inschrijving, ontvangst etc.  
 
Voor meer informatie over de ICCCR of aanmelden als vrijwilliger, graag contact opnemen 
met Peter Pronckhorst via voorzitter@tanrdam.nl of rechtstreeks bij de organisatie 
vrijwilligers@icccr2016.nl 
 
 
 
Namens het bestuur van TAN Rotterdam, Daniël Jaarsveld, Secretaris 


