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Info Auto Veteranen Club "De Fryske Wâlden” 

Bestuur: 
Voorzitter: 
  Fokke Klijnstra   Westein 67 9271 JB  De Westereen 0511-442722  

Ledenadministratie:  
 Griet Kielstra  Tsjaerderdyk 1 9088 CB  Wirdum  058-2551556 

Penningmeester: 
 Coby Krol  Fugelsang 51  9271 GB  De Westereen    0511-445727 

Secretaris:  
 Geale de Haan Sint Ceciliënmear 28 8927 AN  Leeuwarden    058-2563339 

Ritten coördinator: 
  Monte Groen  Doarpsstrjitte 5   9147 BX  Hantum  0519-571530 
 

Technische commissie: 
Johannes Hamstra  Mounestrjitte 26  9288 AT  Kootstertille  0512-331455  
Catrinus Kielstra  Tsjaerderdyk 1   9088 CB  Wirdum  058-2551556 
Bauke Kuipers  Wedzebuorren 1  9286 CB  Twijzel  0511-543233 
 

Clubblad redactie: 
André Postma  Westein 22   9271 JC  De Westereen 0511-445366  

 

Heeft u iets leuks of iets interessants, wat u graag in het clubblad wilt hebben?  
Dan kunt u dat doorgeven aan André Postma.    

Kopij graag digitaal aanleveren of via e-mail: andre_postma@online.nl 

 
Sluitingsdatum volgend boekje:  15 januari 2015. 

 
Alle wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie gaarne schrifte-
lijk doorgeven aan Griet Kielstra, Tsjaerderdyk 1, 9088 CB Wirdum (dus 
ook de opzeggingen, die voor 1 november doorgegeven moeten worden). 
 

Wist u dat als er tijdens evenementen iets gebeurt (b.v. pech, verhindering 
of iets dergelijks) u het telefoonnummer 06-30928664 (Monte) kunt bellen!! 

 

Bankrelatie: Rabobank De Westereen nr. 34.61.75.100 

 

Bezoek ook eens de website: 

www.autoveteranenclub.nl
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In ons clubblad van 2013 staat geschreven “hoe soe ut komme mei de 
belesting op us  oltimers “ voor ons als clubleden met auto”s tot het 
bouwjaar 1972 is er binnen het nieuwe belastingstelsel niets aan de hand. 
Behalve voor die leden,die nog auto”s bezitten van na 1973 en nog geen 
veertig jaar oud zijn, zijn de druiven wel erg zuur. Onze club belangen 
worden door de Fehac behartigt en daarin meldt men dat het met andere 
partijen toch is gelukt om auto van veertig jaar en ouder belasting vrij te 
houden. En dat zij alsnog met andere partijen willen proberen om met de 
overheid in gesprek te gaan,maar men is niet erg positief.  De Stichting 
Autobelangen besluit op 20 januari of het tot een rechtszaak komt, er moet 
dan genoeg geld binnen zijn om te procederen. Wanneer u dit onder ogen 
komt is dit waarschijnlijk oud nieuws. Voor zover het vervolg van “hoe soe 
ut komme”.                                                                                  
 
 Het bestuur heeft enkele leden gevraagd ons te helpen om het clubblad 
van wat meer advertenties te voorzien zodat de kosten van het drukken 
van ons als clubblad geen extra geld gaat kosten. De eerste resultaten zijn 
reeds binnen. Het bestuur is van mening dat het wel een clubblad moet 
blijven en geen advertentieblad. Graag doe ik een beroep aan onze leden 
om eens in ons clubblad iets te schrijven, nu zijn het vaak alleen de 
ritverslagen,het mag best iets anders zijn dan over auto”s. Wanneer u een 
leuk verhaal of andere wetenswaardigheden heeft laat het ons weten.    
 
Verder is er nog nieuws over onze website deze is grotendeels 
gemoderniseerd met meer foto”s van activiteiten. Ook worden de foto’s als 
een geautomatisseerd diavoorstelling getoond  
  
Voor het komende seizoen staan er weer diverse activiteiten op onze 
agenda. Als bestuur denken wij dat er dan genoeg keus is voor de leden 
om in clubverband mee te doen. Hoe meer leden aan de activiteiten 
meedoen  hoe groter het enthousiasme van de rittencommissie en bestuur. 
Namens bestuur een mooi oldtimer seizoen toegewenst  
 
Fokke Klijnstra. 

Voorwoord 
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Na de snertrit van het afgelopen jaar en de najaarsvergadering wordt het 
wat stiller rond de A.V.C. Wat betreft  de activiteiten is het seizoen voorbij 
en is het  tijd om andere leuke dingen te bedenken. Het is niet zo dat wij in 
de luie stoel achter over kunnen liggen te slapen.  De meesten leden 
zullen,als dat nodig mocht zijn, toch wel het nodige aan hun “oudjes” willen 
verbeteren. Of hun auto”s winterklaar maken voor het komende seizoen.  
 
Het is voor de rittencommissie en het bestuur steeds weer een uitdaging 
om iets nieuws te verzinnen ook al omdat onze actieradius beperkt is. Veel  
musea en attracties in Friesland en net daar buiten zijn door de leden van 
de A.V.C. al eens met een bezoek vereerd. 
De rittencommissie en het bestuur zijn druk bezig om iets nieuws te 
brengen zoals het bezoeken van een bedrijf. Maar de meeste bedrijven zijn 
op de zaterdag niet in productie. Wel zijn er mogelijkheden op(meestal) op 
de vrijdagmiddag. Dan rijst de vraag onder er binnen de leden genoeg 
animo is om een dergelijk bedrijfsbezoek te organiseren. 
Hoogst waarschijnlijk zal er het komende seizoen een uitnodiging komen 
van een dergelijk bezoek. Uiteraard is zowel de rittencommissie als het 
bestuur benieuwd naar het aantal leden dat bereid is om hier aan deel te 
nemen. 
 
Nog terugkomend op het jaar 2013  In het afgelopen jaar was het twintig 
jaar geleden dat onze vereniging de A.V.C. werd opgericht, dus niet een 
echt jubileum want dat is volgens mij pas over vijf jaar.  Als bestuur waren 
wij van mening om hier extra aandacht aan te besteden door een jubileum 
weekend te organiseren.. Alle leden hebben een herinnerings-pen met 
inscriptie ontvangen. Voor degenen die zich voor het weekend hadden 
aangemeld waren diverse activiteiten georganiseerd. Het verslag van deze 
happening kunt u verder op in ons clubblad lezen. 
 
Al met al kunnen wij terug zien op een mooi jubileum jaar  met diverse 
ritten, bezoeken aan bedrijven en andere wetenswaardigheden. 
 
Namens het bestuur wensen wij een ieder een goed en schadevrij  oldtimer 
seizoen toe. 
 
 
Fokke Klijnstra 

 

Van de voorzitter 
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Hendoweg 11   

9101 PC  Dokkum   

  

Tel. :     (0519) 29 77 34   

Mobiel:  06 53 79 28 20   

Fax :     (0519) 22 31 19   

  

info@kuiperswaterbouw.nl 

 

 

 
  

www.kuiperswaterbouw.nl   

walbeschoeiingen   

  

houten bruggen   

  

terrassen   

  

aanleg –  loopsteigers   

  

meerpalen   

  

baggerwerk   



7 
 

 
 
 
 
 

Nu ik het stukje voor het nieuwe clubblad zit te schrijven is het lenteweer 
en begint het al weer te kriebelen om met de MGA een rit te gaan maken. 
Maar open rijden is misschien toch nog wat te koud, al hoewel ik afgelopen 
zondag al een BMW cabrio (een moderne) open voorbij zag komen. Wij 
gaan maar hopen, dat het mooie weer van nu, een voorbode voor een 
prachtig oldtimer jaar 2014.  
 
Ik heb inmiddels de rittenagenda al mogen inzien en die belooft weer vele 
mooie ritten.  
 
Toch wil ik nog graag even terug kijken op het afgelopen jaar. Wat hebben 
we prachtige ritten gereden, zoals het Zaailandtreffen te Leeuwarden. 
Helaas zal dit evenement geen vervolg gaan krijgen, wij hebben getracht 
voor 2014 dit weer te gaan organiseren maar de twee andere 
deelnemende clubs waren niet meer gemotiveerd om mee te gaan doen.  
 
En dan niet te vergeten het schitterende jubileumweekend. Moeten we 
weer 5 jaar wachten om een weekend te organiseren of moeten we dit 
vaker gaan doen. Denk hierover eens met zijn allen over na. 
 
Afgelopen jaar hebben een aantal leden onze vereniging verlaten en begin 
dit jaar hebben we weer een aanmelding gekregen van een nieuw lid. 
Onze club loopt in ledenaantal iets terug. Misschien kunnen onze leden 
andere oldtimerbezitters, die nog niet lid zijn van onze vereniging, hiervoor 
enthousiasmeren.  
Ik hoop jullie weer bij een van onze georganiseerde evenementen te 
kunnen begroeten. 
 

Email adres gekregen of is email adres gewijzigd dan graag een mailtje naar: 

 

gealedehaan@zonnet.nl 

 

 

Verder wens ik jullie allemaal een plezierig en zonnig nieuw oldtimerjaar bij 
de AVC “De Fryske Wâlden”. 
 
 
Geale de Haan 

Van de secretaris 
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Vorig jaar schreef ik in mijn stukje dat er door het houden van twee 
oldtimershows in Wirdum wat extra geld in de kas zat.  
Deze inkomsten konden we goed gebruiken voor de viering van het 20 jarig 
jubileum. 
Met de eigen bijdrage van de deelnemers en de extra inkomsten hoefde er 
maar weinig uit de clubkas bijgepast te worden. 
 
Door de festiviteiten afgelopen jaar was er voor het bestuur meer werk aan 
de winkel, maar we kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagd 
evenement en mooie ritten. 
 
Zoals ook in de voorgaande jaren het geval was moet de kascommissie 
nog langskomen voor de controle en zal tijdens voorjaarsvergadering weer 
blijken of e.a. in orde bevonden is. 
 
Na de voorjaarsvergadering is het al snel weer tijd voor de 1

e
 rit. 

 
 
Allemaal een mooie zomer met veel “oldtimer rijplezier” toegewenst! 
 
 
Coby Krol -vd Meer  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Van de penningmeester 
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Alweer een jaar voorbij en het is weer tijd om aan het nieuwe clubblad te 
werken. 
Tijdens de najaarsvergadering hebben we als rittencommissie afscheid 
genomen van onze commissie leden Lammie & Bauke Kuipers en Hammy 
& Sipke Postma. Hartelijk bedankt voor jullie inzet voor de club. Hun plaats 
werd ingenomen door Pieter  Kempenaar en de Marian en Gerrit Postmus. 
Zoals gebruikelijk hebben we in januari het programma voor 2014 weer 
gepland. Bij deze vergadering waren voor de eerste keer aanwezig onze 
nieuwe commissie leden. We hopen dat zij veel plezier zullen beleven bij 
het voorbereiden en uitzetten van de ritten en presentaties gepland zie 
rittenagenda A.V.C 2014 elders in dit blad. 
Voor het seizoen 2014 hopen we op mooi weer. en uiteraard op een grote 
opkomst . 
Wij rekenen op jullie medewerking. 
 
Monte Groen 

 

 

Van de rittencoördinator 
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19  april Voorjaarsrit 
          organisatie: Aaltje & Doede Postma 
                                                    Annie & Harry Hoekstra 

 

??  ??             Bezoek Vliegbasis Leeuwarden 
                               organisatie: Bestuur 
 

24 mei            Provincie rit 
                               organisatie: Tine & Henk Luimstra 
                                                   Pieter Kempenaar 

 

21 juni   Clubdag 
                               organisatie: Catrinus & Griet Kielstra  
                                                       Bestuur 
 

13 juli  Zondagsrit 
                               organisatie: Aaltje & Doede Postma  
                                                       Alberta & Lex Miedema 

         

26 juli            Presentatie Dokkum  
                               organisatie: Janke & Monte Groen  
                                                       Catrinus en Griet Kielstra 
 

16 augustus  Oldtimerdag Drachten 
                               organisatie: Tine & Henk Luimstra  
                                                       Alberta & Lex Miedema  

                      

6 september Avondrit 
          organisatie: Marian & Gerrit Postmus 
                                                        Catrinus & Griet Kielstra 

 

4 oktober      Snertrit 
                     organisatie: Annie & Harrie Hoekstra  
                                                   Marian & Gerrit Postmus 
 

Rittenagenda A.V.C. 2014 
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Datum Wat                            Waar 
17 mei            Sligro dag                                        Drachten 

29 mei Oldtimer Festival                             Hoornsterzwaag 

31 mei Elfsteden Oldtimerrally                    Wijckel 

7 juni Vroem                                              Joure 

13-15 juni Oldtimer Markt                                 Bockhorn (D) 

15 juni             Oldtimerdag                                     Lelystad 

16 augustus          Oldtimerdag                                     Ruinerwold 

16-17 augustus       Visserijdagen                                   Den Helder 

30 augustus  Oldtimer festival                              Twijzelerheide 

20 september            Oldtimerdag                                     Appelscha 

10-11 oktober Oldtimer Beurs                                Leek 

29-30 november Oldtimerbeurs                                  Eelde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementen 2014 
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Dat Monte Groen (en zijn vrouw Janke) al jaren besmet zijn met het 
oldtimer-virus is meer dan bekend. 
Zijn prachtige collectie 1/1 modellen worden goed verzorgd en verschijnen 
steeds weer opnieuw bij allerlei activiteiten. 
Wat u wellicht is ontgaan is dat hij eveneens dol is op......autominiaturen. 
Hij heeft een eigen kamer met een prachtige vitrine, en het is niet zomaar 
een greep uit het vele aanbod op de markt Nee, hij is erg selectief, wil 
graag de 1/18 modellen zo gedetailleerd mogelijk, en....het accent ligt op 
Volkswagen. 
Natuurlijk ook andere modellen die hem doen terugdenken aan zijn jeugd, 
deze auto's kon je toen veel tegenkomen in het dagelijks verkeer. 
Waarom het accent op Volkswagen? 
Samen met zijn vriend Johannes speurt hij naar kevers, de echte 1/1 wel te 
verstaan. 
Deze auto's worden dan weer gedeeltelijk opgeknapt en doorverkocht om 
de eigen oldtimer hobby betaalbaar te houden. "Ik vond dat modelletje wel 
leuk" zei Monte, en ja zo komt van het een al snel het ander. 
Je koopt er een eentje, dan nog eens eentje, je speurt op internet en voor 
je het weet is het een start van een verzameling. 
Vroeger was het gewoon speelgoed, maar nu is het niet meer te koop in de 
speelgoedzaken, die tijd is geweest, men is nu aangewezen op markten en 
internet 
Monte is verknocht aan zijn VW’tjes, vooral de Samba-bus, ook daar zit 
weer een verhaal aan vast want zijn vader had zo'n bus vroeger in de 
verhuur. 
Het spreekt vanzelf dat de verzameling van Monte puntgaaf is, alleen de 
mooiste exemplaren verdienen een plaatsje in de vitrine. 
"Je bent verzamelaar of je bent het niet". 
Als je naar de foto kijkt, dan heeft Monte feitelijk de hele geschiedenis op 
een rijtje, de kevers, de busjes, de Karmann Ghia, allemaal uit de 
luchtgekoelde periode die liep tot medio de 70 er jaren toen de eerste 
watergekoelde Golf kwam. 
Voor de 1/1 exemplaren heeft de regering besloten om opnieuw 
wegenbelasting te heffen, nu gaan er geruchten dat ook de miniaturen 
hobby strafbaar wordt gemaakt. 
D.w.z. ook daarvoor moet nu straks voor elk exemplaar in de vitrine 5 Euro 
per jaar worden betaald, en dat is op zich al een straf. 

De bonte verzameling oldtimers van Monte Groen 
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Of Monte dan zijn hobby opgeeft? Geen sprake van, hij heeft wat met de 
luchtgekoelde VW's, die "passie" laat hij zich niet afnemen. 
Als er weer een echte kever in zijn garage staat, dan laat hij van tijd tot tijd 
de "roffel" van de luchtgekoelde motor tot leven komen, als hij aanslaat en 
loopt dan klinkt dat bij Monte "als muziek in de oren". 
En het verzamelen? het blijft een aangenaam tijdverdrijf, ik denk dat vele 
lezers van ons clubblad dat zullen herkennen. 
  

Dirk de Jong 
Docent "Vrijetijdskunde" Dokkum 
  
P.S..Mocht Monte nog eens bloed willen geven aan de bloedbank, dan is 
de liefde voor zijn oldtimers (groot en klein) er niet uit te filteren. 
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 LEDENLIJST 2014   A.V.C. "De Fryske Wâlden" 
           

 naam voorl dh/mw adres postcode 

 Benedictus J. dhr. Teye Tolstraat 48 9261 VE 

 Berg A dhr. Bergsmawei 7 9124 ES 

 Bergsma G.A. dhr. Ypeysingel 80 9256 HJ 

 Bloemhof J. dhr. Lytsebourren 11 9262 SV 

 Boer, de S dhr. de Berken 129 9271 AG 

 Boomsma S dhr. Stationsweg 20 9151 JN 

 Couperus J. dhr. It Oast 18 9284 TG 

 Elzinga W. dhr. Blauforlaet 28 9284 XH 

 Greydanus J. dhr. Harmsmidswei 8 9298 RD 

 Greydanus D. dhr. Raadsherenlân 59 9298 VM 

 Groen M. dhr. Dorpsstraat 5 9147 BX 

 Haan, de G dhr. Sint Cecileinmear 28     8927 AN 

 Haan, de J dhr. Noordmanstrjitte 22 9241 GT 

 Haitsma O dhr. Foarstr 9 9151 HD 

 Hamstra J. dhr. Mounestrjitte 26 9288 AT 

 Hamstra W dhr. de Rysloane 6 9281 KM 

 Hansma T. dhr. Kriken 36 9281 RL 

 Hiemstra J. dhr. de Opslach 4 9284 SJ 

 Hoekstra H dhr. Bakkerswei 22 9104 DC 

 Hoeksma-Vries G. mevr. de Koaten 3 9288 GB 

 Jansma F dhr. Weinterp 26 9241 HD 

 Jansma A dhr. Weinterp 24 9241 HD 

 Kempenaar P. dhr. de Koaten 58 9288 GH 

 Kempenaar A.P. dhr. Swemmerlaan 4 9271 GH 

 Kielstra C. dhr. Tsjaerderdyk 1 9088 CB 

 Klijnstra F. dhr. Westeinde 67 9271 JB 

 Krol P.J. dhr. Vogelsang 51 9271 GB 

 Kuipers B. dhr. Wedzebuorren 1 9286 ER 

 Kuipers G. dhr. Hendelweg 11 9101 PC 

 Land, van der T. dhr. Wyldpaed East 45 9287 VN 

 Linthof  J. dhr. it Roster 6 9132 LT 

 Luimstra H.K. dhr. Hoofdstraat 11 9861 AA 

 Lune, van S. dhr. Sparrewei 5 9298 RR 
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blad 1         

 
   

plaats telefoon email 

OOSTERMEER 0512-471853 a-benedictus@hotmail.com 

JOUSWIER   dinekemooibroek@hotmail.com 

RYPTSJERK 0511-431758   

SUMAR 0511-462173 jaap.62@hetnet.nl 

DE WESTEREEN     

HOLWERD 0519-561404 sboomsma@hetnet.nl 

AUGUSTINUSGA 0512-351314 jancouperus@hetnet.nl 

AUGUSTINUSGA 0512-351914 wjelzinga@acconavm.nl 

KOLLUMERZWAAG 0511-442168   

KOLLUMERZWAAG 0511-445655 greijdanus-staalbouw@hetnet.nl 

HANTUM 0519-571530 menjgroen@knid.nl 

LEEUWARDEN 058-2563339 gealedehaan@zonnet.nl 

WIJNJEWOUDE 0516-480520 jan.de.haan50@hetnet.nl 

HOLWERD 0519-561357 fjhaitsma@hetnet.nl 

KOOTSTERTILLE 0512-331454 jhamstra1@upcmail.nl 

HARKEMA 0512-361347 wimhamstra@gmail.com 

HARKEMA 0512-362916 tammeh@hotmail.nl 

AUGUSTINUSGA 0512-352536 Hiems406@planet.nl 

DAMWALD 0511-422991 harryenannie@knid.nl 

KOOTSTERTILLE 0512-331392   

WIJNJEWOUDE 0516-481160 fokkejansma@hetnet.nl 

WIJNJEWOUDE 06-53447538 arjen-jansma@hetnet.nl 

KOOTSTERTILLE 0511-541299 pieterkempenaar@live.nl 

DE WESTEREEN 0511-445993   

WIRDUM 058-2552255 c.kielstra@chello.nl; grietkielstra@chello.nl 

DE WESTEREEN 0511-442722 fokkeklijnstra@knid.nl 

DE WESTEREEN 0511-445727 cobykrol@hotmail.com 

TWIJZEL 0511-543233 kuipers46@hetnet.nl 

DOKKUM  info@kuiperswaterbouw.nl 

TWIJZEL 0511-543233 kuipers46@hetnet.nl 

TWIJZELERHEIDE 0511-444358   

ENGWIERUM 0511-408750 info@linthof.nl 

GROOTEGAST 0594-613510 hkluimstra@hotmail.com 

   

mailto:a-benedictus@hotmail.com
mailto:dinekemooibroek@hotmail.com
mailto:jaap.62@hetnet.nl
mailto:sboomsma@hetnet.nl
mailto:wjelzinga@acconavm.nl
mailto:greijdanus-staalbouw@hetnet.nl
mailto:menjgroen@knid.nl
mailto:gealedehaan@zonnet.nl
mailto:jan.de.haan50@hetnet.nl
mailto:fjhaitsma@hetnet.nl
mailto:jhamstra1@upcmail.nl
mailto:wimhamstra@gmail.com
mailto:tammeh@hotmail.nl
mailto:Hiems406@planet.nl
mailto:harryenannie@knid.nl
mailto:fokkejansma@hetnet.nl
mailto:arjen-jansma@hetnet.nl
mailto:pieterkempenaar@live.nl
mailto:fokkeklijnstra@knid.nl
mailto:cobykrol@hotmail.com
mailto:kuipers46@hetnet.nl
mailto:info@linthof.nl
mailto:hkluimstra@hotmail.com
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LEDENLIJST 2014   A.V.C. "De Fryske Wâlden" 

           

 naam voorl dh/mw adres postcode 

 Miedema L.J. dhr. Westersingel 42 9251 HJ 

 Nijboer G. dhr. Oude Dijk 8 9285 XA 

 Polder, van der A. dhr. Eysingapad 21 9064 KJ 

 Poorte F.E.  dhr. Heidstreek 3 9257 RS 

 Postma A. dhr. Westeinde 22 9271 JC 

 Postma D.J. dhr. Zevenhuisterweg 51 9257 VJ 

 Postma S dhr. Ds.Griffijnstrjitte 29 9298 KC 

 Postmus G. dhr. Stationsweg 47 9171 LR 

 Scherjon E. dhr. Esdoorn 17 9271 DA 

 Scherjon K dhr. Wopkemaweg 21 9104 EB 

 Schonenberg A. dhr. Westersingel 33 9251 HE 

 Spoelstra D dhr. Sanhichte 14 9263 RP 

 Tiersma P. dhr. Eesterbuorren 94 9212 RB 

 Twisk, van A dhr. Nieuwlandsweg 11 9256 XB 

 Tysma S. dhr. Mounewyk 32 9281 SG 

 Veen, van der R. dhr. Leidijk 217 9202 TW 

 Veen, van der T. dhr. Koartwâld 30 9283 TX 

 Veenstra R. dhr. Schoolstraat 31 9258 CE 

 Visser L. dhr. Koningsvaren 4 9103 SK 

 Vlugt, de R.M. dhr. Liudgerleane 26 9101 WD 

 Vries J. dhr. Holwerderdyk 23 9145 RK 

 Wal, van der J. dhr. J. v.d. Meerweg 14 9262 SR 

 Wijbenga H dhr. Vogelsang 7 9271 GA 

 Wijngaarden C dhr. C. de Roblesstrjitte 10 9288 AZ 

 Wilman D. dhr. Oldeborchweg 40 9853 TC 

 Witzenburg  M. dhr. Greate Buorren 13 9263 PK 

 Zijlstra F. dhr. Grensweg 3 9231 HT 
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blad 2         
    

plaats telefoon email 

BURGUM 0511-461547 fam.miedema42@hetnet.nl 

BUITENPOST     

ALDSTJERK 058-2561898  

NOARDBURGUM    

DE WESTEREEN 0511-445366 andre_postma@online.nl 

NOARDBURGUM 0511-474148 postmadna51@hetnet.nl 

KOLLUMERZWAAG 0511-442876   

BLIJE 0519-561571 gpostmus@gmail.com 

DE WESTEREEN 0511-443118 scherko@zonnet.nl 

DAMWALD   k.scherjon2@knid.nl 

BURGUM 0511-463573   

GARYP   durkentienespoelstra@gmail.com 

BOORNBERGUM 0512-383253  

RYPTSJERK 0511-431892  

HARKEMA 0512-363059   

DRACHTEN 0512-520414   

SURHUIZUM 0512-362031   

JISTRUM 0512-471498 rindert.veenstra@telfort.nl 

DOKKUM 0519-518210   

DOKKUM     

TERNAARD 0519-561336 joukedv-tt@hetnet.nl 

SUMAR 0511-521786 boudien@hetnet.nl 

DE WESTEREEN 0511-442917   

KOOTSTERTILLE     

MUNNEKEZIJL 0594-688696 d.wilman@knid.nl 

GARYP 0511-521941 melle.witzenburg@hetnet.nl 

SURHUISTERVEEN 0512-365029 fokke@fzijlstra.nl 
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Eindelijk is het dan zover, de eerste rit van het seizoen 2013. Hoewel 
koning winter het voorjaar extreem lang in zijn greep heeft gehouden heeft 
het de organisatoren van deze rit er niet van weerhouden een route te 
kiezen door het Groninger Hoogland dat zich kenmerkt door grote open 
vlakten met relatief weinig beschutting. De wind heeft in dit gebied vrij spel. 
 
Het ziet er naar uit dat het een droge dag zal worden met misschien zo nu 
en dan wat zonneschijn. Vol goede moed vertrekken wij naar het 
vertrekpunt achter Restaurant “De Piramide” te Surhuisterveen.   
Wij hebben Belgische vrienden te logeren en ik neem één van de kinderen 
mee als bijrijder. We besluiten met de kap open te rijden, maar ik moet 

toegeven, de wind is nog 
verrekte koud. In 
Surhuisterveen is al een 
mooie opkomst. Er zijn 20 
auto’s aangemeld. Twee 
daarvan zijn helaas 
verhinderd zodat wij  met 18 
auto’s van start gaan. Om 
ongeveer kwart voor twee 
vertrekken we. De rit gaat 
richting Stroobos en 
Grijpskerk naar Groningen 
richting het Hoogland. Een 
mooie route door  dorpen  als 

Kommerzijl,  Aalsum, Oldehove, Ezinge, Garnwerd, Roodehaan 
afgewisseld door grote bouwakkers en indrukwekkende boerderijen met 
statige voorhuizen en grote schuren, soms wel drie aan elkaar gekoppeld. 
Als vastgoedondernemer denk ik dan meteen aan het onderhoud ervan.  
Zal wel een stukje beroepsdeformatie zijn. De post groot onderhoud bij het 
in goede staat houden van deze monumentale boerderijen valt niet te 
onderschatten. 
Mijn passagier merkt op dat wij een stukje van de route al eerder hebben 
gereden. Mag de pret niet drukken, maar bij het kruispunt Electra is het 
even mis gegaan.  
 
Uiteindelijk komen wij toch aan in Houwerzijl voor een bezoek aan het 
Theemuseum (op de borden staat Theefabriek) . Het Theemuseum is  
 

Voorjaarsrit    13 april 2013 
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gevestigd in de voormalige kerk en pastorie van het dorp. We worden 
ontvangen in de Consistoriekamer waar we twee koppen thee te drinken 
krijgen van verschillende smaken. Volgens de theekaart kan de bezoeker 
kiezen uit maar liefst 273 soorten thee. Na de thee en het koekje krijgen we 
nog de gelegenheid het museum te bekijken. Het geeft een goede indruk 
van de geschiedenis van de theecultuur. Er hangen veel foto’s uit vroeger 
tijden, er staan oude mengmachines die de gedroogde theeblaadjes 
breken,  theekisten waarin  de theeblaadjes in vorige eeuwen werden 

aangevoerd uit 
alle delen van 
de wereld  
enz. Na afloop 
koop ik voor 
vertrek in de 
theewinkel een 
zakje thee met 
thee-ei voor het 
thuisfront. In de 
winkel die 
volstaat met 

theepotten, 
thee serviezen 
enz. kan men 
kiezen uit 175 
soorten losse 

thee verpakt in zakjes zoals vroeger.  
 
De terugreis gaat richting Grijpskerk en daarna voor een deel langs de 
route van de heenreis. De rit eindigt bij ’t Strandheem te Opende. De 
camping en bijbehorend restaurant zijn nog gesloten, maar het tegenover 
gelegen café - restaurant is open en graag bereid ons van een natje en 
droogje te voorzien. Wij gaan na het drankje naar huis, een deel van de 
groep blijft voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Op de terugreis 
breekt de zon volledig door en is de rit door de Friese Wouden een 
plezierige afsluiter van een mooie rit over het Groninger Hoogland die 
eigenlijk herhaald zou moeten worden als de gewassen op het veld staan 
en het koolzaad bloeit. Henk en Harrie bedankt voor de organisatie van de 
rit. 
 

 

Ariejan van Twisk 
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Een aantal ondernemers in Dokkum nam het initiatief om een festival onder 
de naam LENTEKRIEBELS te organiseren voor een goed doel. 
Dat goede doel was een ernstig ziek meisje waarvan de kosten van 
therapie en behandeling de nodige euro's kosten die nu voor een deel door 
de ondernemers wordt gedragen, een lofwaardig initiatief. 
De organisatie vond het een leuk idee om ook een aantal oldtimers uit te 
nodigen om het geheel wat op te fleuren op deze zonnige lentedag, het 
behoeft geen nader uitleg want als het over oldtimers gaat dan weet men 
"De Fryske Walden "te vinden.. 
En naast de veteranenclub "De Fryske Walden" waren er ook auto's van de 
“Oldtimer Club Fryslan" paraat, een verscheidenheid aan auto's dus, zoals 
Fiatje 500 en de nog oudere "wegluis" de Fiat Topolino, en zijn familielid in 
Simca uitvoering. 
Ook een tweetal bijzondere Hillman's waren te bewonderen, een Sport 
Touring en een Aero sport en diverse voor-oorlogse veteranen, en 
natuurlijk de bijzondere na-oorlogse exemplaren, in totaal zo rond de 20 
auto's. 
Er werd verzameld op de car-pool plaats buiten Dokkum, waarna eerst een 
klein rondje door de stad volgde om naar de bestemming het parkeerterrein 
nabij Albert Heijn te rijden, daar werden de auto's ter bezichtiging gestald. 
Als je de oldtimer bezitters vraagt waarom men zich hier voor inzet,dan 
hoor je: Als je eenmaal een hobby auto bezit dan kan het grote genieten 
beginnen, en wat wij ermee doen? 
De mogelijkheden zijn legio, wij willen er natuurlijk graag mee rijden, een 
hele dag of middag samen zijn met gelijkgestemden,Babbelen over jouw 
auto en horen hoe een ander de hobby beleeft 
Ditmaal was het echt het serieuzere werk, de auto verdween een beetje 
naar de achtergrond, maar meer het genoegen te smaken om iets te 
kunnen betekenen voor een ander. Je belangeloos inzetten voor een goed 
doel 
Een klein gebaar....maar een goed gevoel...........dat kan ook het doel 
zijn, een positieve invloed op het welzijn van anderen... 
En de aandacht en hulp voor het zieke meisje is dat...........welzijn. 

 
 
 

Het mooiste genoegen is…. een ander genoegen doen 
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naar het vertrekpunt  
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Om  13.15 uur verzamelden  zich 12 oldtimers bij Brasserie de 
Canterlanden voor de eerste zondags rit in het nieuwe seizoen. Het was 
mooi weer dus dat is een garantie dat de dag al voor 95% geslaagd kan 
worden genoemd . Om half 2 starten we richting de ‘elfsteden’ 
tegeltjesbrug voor een bezoekje aan onze nieuwe Koning.   
                                            

 
 
Vanaf hier reden we richting Wyns, Burdaard, Ginnum, Ferwert, Hallum, 
Oude Leije, Stiens  waar we even een stagnatie kregen, omdat Monte en 
Janke hun auto er even geen zin meer in had. Gelukkig hadden Fokke en 
Tineke nog een plekje over in de auto  en konden ze daar mee verder 
rijden nadat ze de auto hebben  achtergelaten op een parkeerplaats in 
Stiens. Via Britsum  kwamen we terecht in de Tûnmanswente  in Coarnjum 
Een prachtig plekje waar we een heerlijk kopje koffie of thee met gebak. 
kregen aangeboden. Daarna vervolgen we onze rit door Leeuwarden,  
Lekkum naar Giekerk Waar we op het terras van de Brasserie nog samen 
wat hebben gedronken en voor wie dat wou een diner genuttigd hebben. 
 
Het was een prachtige rit met hele smalle weggetjes en plaatsen waar je 
normaal niet komt, nooit geweten dat het in deze omgeving zo mooi is. Met 
dank aan Catrinus en Griet ( die zelf afwezig waren)  en Monte en Janke 
die de rit hebben uitgezet voor de fijne rit. 
 

Eelke en Froukje Scherjon 

 
 
 
 

Zondagsrit    5 mei 2013 
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Op 28 april 2013 bestond de Auto Veteranen Club “De Fryske Wâlden” 
alweer 20 jaar. Reden voor het bestuur om dit te vieren met een 
jubileumweekend. In de najaar’s vergadering van 2012 werden wij op de 
hoogte gesteld en waren de voorbereidingen al in volle gang, want je moet 
voor zo’n evenement tijdig je reserveringen en andere voorbereidingen 
treffen. De datum was ook vastgesteld zodat een ieder zijn agenda kon 
raadplegen om het feestelijk gebeuren tussen alle beslommeringen van het 
dagelijks leven in te plannen. Want zo iets wil je toch niet missen.  
 
Vrijdag 14 juni kon het feest aanvangen. Met een goed humeur, een glad 
gepoetste auto en met een redelijk tot goede weersvoorspelling vertrekken 
wij naar Wirdum waar wij om 9.00 uur bij de familie Kielstra worden 

verwacht. Daar 
aangekomen staat 
een bonte mengeling 
van oldtimers en 
klassiekers met hun 
equipes te wachten 
voor vertrek. Eerst 
nog even een 
welkomst-woord van 
voorzitter Fokke die 
stil staat bij het 20 
jarig jubileum. Het 
blijkt dat er 
deelnemers bij zijn 
van het eerste uur. Er 
hadden zich 26 

deelnemers aangemeld waarvan één deelnemer zich helaas moest 
afmelden zodat we met 25 auto’s vertrekken richting Winsum waar we 
10.00 uur worden verwacht bij Miedema Landbouwwerktuigenfabriek. 
Voorzitter Fokke rijdt voorop en secretaris Geale sluit de colonne. De tocht 
gaat door de friese greiden, die zich kenmerken door grote open velden 
met hier en daar wat boomsingels. Duidelijk een streek voor de veeteelt. 
Enige vorm van akkerbouw ontbreekt in dit gebied. De route gaat door het 
dorp Mantgum met zijn prachtige rij pastorie-achtige huizen om uiteindelijk 
in Winsum aan te komen. We mogen de auto’s voor de fabriek op het 
grasveld opstellen. Binnen in het voormalige kantoorgebouw worden wij 
gastvrij ontvangen door directielid, de heer Guido Magnus, en verwelkomd 

Jubileumweekend AVC    14-15 juni 2013  (1e
 dag)  
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met koffie en oranje koek. De heer Guido, brabander van geboorte, die 
zoals hij zelf zegt, tussen de aardappelen  is opgegroeid en daarin ook 
carrière heeft gemaakt (o.a. de HZPC), geeft een power point presentatie 
over het bedrijf. Hij geeft eerlijk toe dat hij in eerste instantie afhoudend 
heeft gereageerd  toen hij werd benaderd met het verzoek een 
bedrijfspresentatie en rondleiding te geven. Wij zijn nu niet bepaald zijn 
doelgroep waar het bedrijf het van moet hebben (behoudens dan een 
enkele akkerbouwer onder ons), maar het feit dat Fokke er bijna 25 jaar 
heeft gewerkt en een stuk waardering heeft achtergelaten heeft hem doen 
besluiten ons met alle egards te ontvangen. Guido blijkt een enthousiast 
verteller over zijn vak en het bedrijf Miedema te zijn, dat als het aan hem 
ligt, een goede toekomst tegemoet gaat. Miedema landbouwwerktuigen is 
vlak na de oorlog opgericht door Lijkele Miedema, die in de jaren dertig 
begonnen was met het produceren van boeren ark. Na de oorlog kocht hij 
de voormalige zuivelfabriek te Winsum en startte daar met de productie 
van landbouwwagens. Van de oude zuivelfabriek is niets meer over, 
behalve de oude schoorsteen. Miedema landbouwwagens werden een 
succes en een begrip onder de boeren. Met de uitbreiding van het 
assortiment landbouw-werktuigen maakte Miedema een periode van grote 
bloei door. Miedema heeft echter ook moeilijke jaren gekend. Met name de 
overnames van het bedrijf door andere industrieën bleek niet altijd een 
succes. Guido werkt sinds 2004 bij Miedema en toen het moederbedrijf 
Netagco in 2009 in een faillissement terecht kwam, hebben Guido en nog 
twee leden van het zittende management met behulp van de 
Investeringsmaatschappij NOM een meerderheidsbelang in de aandelen 
van Miedema verworven. Daarmee is Miedema weer een zelfstandig bedrijf 
geworden. Het gaat weer goed met het bedrijf onder de nieuwe directie. De 
afgelopen jaren heeft Miedema een forse groei doorgemaakt met positieve 
bedrijfsresultaten. Het bedrijf heeft zich volledig gespecialiseerd in de 
productie van landbouwmachines voor de aardappelteelt zoals 
pootmachines, sorteermachines, kippers, machines voor het in- en 
uitschuren, transportbanden, kistenvullers enz. De directie heeft hiervoor 
gekozen omdat zij de komende jaren wereldwijd goede kansen  
zien voor de aardappelteelt. Het bedrijf telt ca. 150 werknemers. Driekwart 
van de productie is bestemd voor de export naar ca. 50 landen. Hoewel het 
assortiment al veel omvattend is probeert men continu door middel van 
innovatie toonaangevend te blijven op het gebied van de aardappel 
mechanisatie. Na het boeiende verhaal van Guido worden wij in twee 
groepen verdeeld voor een rondleiding door de fabriek. Voor onze 
veiligheid moeten wij een oranje hesje over onze kleding aantrekken en in 
de fabriek binnen op de vloer geschilderde lijnen blijven. We krijgen wij een 
goede indruk van wat er komt kijken bij het fabricageproces van ruw staal 
tot het eindproduct. Bij de rondgang door de fabriek blijkt dat Fokke nog 
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lang niet vergeten is door het personeel. Hij moet diverse handen 
schudden en Tineke wordt ook regelmatig begroet. Als we terug komen 
van de rondleiding wordt ons een lunch aangeboden.                                        

 Het is dan middagpauze en diverse werknemers in de fabriek maken van 
de gelegenheid gebruik onze auto’s te bewonderen. Tegen half twee 
vertrekken wij. De zon is inmiddels volledig doorgebroken dus de kappen 
gaan, voor zover dat mogelijk is, omlaag. Wij worden uitgezwaaid door 
Guido en zijn medewerkers. 
 
Na vertrek uit Winsum gaan we zuidwaarts richting Poppenwier en Akkrum. 
In Akkrum zijn veel mensen op de been vanwege het bezoek van Koning 
Willem Alexander en Koningin Maxima. Wij worden rijdend door de 
dorpsstraat regelmatig toegezwaaid. De tocht gaat verder via Haskerdijken, 
door Heerenveen richting Rottum en Echten langs het Tjeukemeer. De 
wind is inmiddels flink aangewakkerd. Er is geen zeilbootje op het meer te 
bekennen. Maar gauw doorrijden naar de beschutting van de Weerribben 
richting Munnekeburen, Scherpenzeel en Ossenzijl. Het landschap is hier 
totaal anders met rietpartijen, stroken land en water en bebossing. Samen 
met natuurgebied De Wieden vormen De Weerribben het grootste 
laagveenmoeras van Noord West Europa. 
In Ossenzijl houden wij een tussenstop voor koffie en thee bij Restaurant  
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“De Gele Lis” gelegen naast het bezoekers-centrum voor de Weerribben 
van Staatsbosbeheer.  
 
We vervolgen de reis in twee groepen. Eén groep rijdt achter Geale aan 
om te tanken en de rest vervolgt de reis achter voorzitter Fokke door het 
natuurgebied rich-ting Wetering en Steenwijk. Een prachtige  route om door 
te rijden. Het aantal rietgedekte verbouwde boerde-rijtjes en landhuizen is 
aanzienlijk maar ze passen wel in het landschap. Via Wetering en Scheer- 
wolde komen wij in Steenwijk aan en vervolgen de weg door het centrum. 

Het winkelend publiek 
neemt even de moeite 
om het langsrijdend 
erfgoed te 
aanschouwen. Na het 
oversteken van de 
spoorlijn en het 
nemen van een aantal 
rotondes kruisen wij 
de A 32 richting De 
Bult waar het 
Hampshire Hotel “De 
Eese” is gelegen. Het 
hotel staat in een 
mooie bosrijke 
omgeving en biedt 

ruim voldoende parkeergelegenheid. Men heeft zelfs een parkeerterrein 
voor ons gereserveerd. Inmiddels is de groep van Geale ook gearriveerd 
en worden bij de receptie de kamersleutels uitgedeeld. Het hotel heeft 56 
kamers dus voldoende accommodatie voor ons allemaal. Er zijn twee 
soorten kamers, superior rooms met balkon en comfort rooms zonder 
balkon. De kamers worden allen positief beoordeeld en hebben goede 
bedden. Na het inchecken gaan we met de oldtimers een 
behendigheidswedstrijd houden en kan iedereen aantonen hoe handig hij 
met zijn auto is. Over een plank rijden met een dienblad met bekertjes 
water, 10 bougies gooien in een emmer, zo snel mogelijk een ballon 
opblazen tot hij knapt, achteruit parkeren tussen pylonen en met een pen in 
de gril in het midden van een rond bord zien uit te komen. Vooral het 
opblazen van de ballonnen zorgt voor veel hilariteit. De winnaars worden 
na het diner bekend gemaakt. Het weer is nog steeds prima en voor dat we 
aan tafel gaan drinken wij eerst nog wat op het buiten terras. Dan worden 
wij uitgenodigd aan tafel en beginnen, na uitleg van de ober, met Friese 
mosterd soep. Ik ben er nog steeds niet achter wat het verschil is met de 
alom bekende Groninger mosterd soep, maar hoe het ook zij, het smaakt  
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goed al had de temperatuur wel iets hoger mogen zijn. Na de soep worden 
wij per tafel uitgenodigd langs het buffet te gaan. Er is voor ieders keuze 
wel wat. Vlees, vis of vegetarisch. Het restaurant heeft volgens mij geen 
rekening gehouden met de gezonde eetlust van onze groep want 
halverwege de avond zijn de schalen leeg. De hele dag in de buitenlucht 
maakt ook hongerig. Na enig geduld worden de schalen weer aangevuld 
en kunnen degenen die nog een ropperig gevoel hebben nog even langs 
het buffet. 

Na het dikzitten van 
het diner worden wij 
onderworpen aan 
een theorie-examen 
AVC “De Fryske 
Wâlden”. Het levert 
veel hilariteit en 
discussie op. Het 
maakt wel duidelijk 
dat voor velen van 
ons een 
opfriscursus theorie 
verkeersregels niet 
verkeerd zou zijn. 
Toen wij ca. 50 jaar 
geleden ons 

rijbewijs haalden hadden de auto’s nog geen gordels en bestonden er nog 
geen kinderzitjes, laat staan dat er wetgeving over bestond. Na 20 minuten 
neemt meester Geale de ingevulde formulieren in om ze als een 
geroutineerd leraar na te nakijken en vast te stellen wie de slimsten onder 
ons zijn. We wachten geduldig op de uitslag onder het genot van een 
glaasje spiritualiteit en wat slap geouwehoer, maar het is wel gezellig. 
Eindelijk is het dan zover. Eerst worden de winnaars van de 
behendigheidswedstrijd bekend gemaakt: 1e prijs team Hansma, 2e prijs 
team v.d. Berg, 3e prijs team Scherjon.  
Dan de winnaars van de verkeersquiz: 1e prijs team Tiersma, 2e prijs met 
gelijk aantal punten team Jansma en team Hansma. 
De winnaars mogen als prijs kiezen uit een schaalmodel van een 
klassieker of een fles wijn. Het gezelschap begint uit te dunnen. Zo nu en 
dan verdwijnt en stel om het bed op te zoeken. Wij vertrekken ook.  De 
eerste dag zit erop. Het was een mooie dag zonder pech. We hebben veel 
plezier gehad. 
 

Ariejan en Tineke van Twisk 
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Na een heerlijk ontbijt en voorzien van een lunchpakket,( Sipke en Hammie 

vergaten het bijna mee te nemen) vertrokken we om 10 uur vanuit het hotel 

richting Giethoorn, waar we in restaurant " de rietschulp"werden onthaald 

op koffie of thee met een flink stuk appeltaart wat iedereen hoewel een uur 

na het ontbijt zich goed liet smaken. Na de koffie,vertrokken we vanuit het 

restaurant voor een rondvaart door het dorp Giethoorn en over het meer. 

het was inmiddels begonnen te regenen en ook tijdens de rondvaart was er 

een hevige stortbui. Gelukkig was de boot overdekt. De mensen in de 

punterbootjes die we voorbij vaarden hadden het heel wat minder 

getroffen. We hadden een leuke gids mee die ons onderweg uitleg gaf over 

huizen en boerderijen en leuke anekdotes vertelde over oude gebruiken in 

het vroegere Giethoorn. Wij hebben voor hem nog het Fries volkslied 

gezongen. 

 

Na de vaartocht  (het weer was intussen weer opgeknapt) vertrokken we 

om 13 uur langs 

het kanaal 

richting  Vledder, 

waar we 

omstreeks 14 uur 

aankwamen op 

parkeerterrein 

Vledderhof waar 

we op een 

prachtige plek in 

het bos ons 

lunchpakket 

konden nuttigen. 

De zon scheen 

inmiddels weer 

volop en de 

stemming was 

opperbest. De voorzitter had op alles gereken, zelfs closetrollen voor de 

nodige plasstops Om 14.45 uur vervolgden we onze rit richting 

Beetsterzwaag. Door de prachtige omgeving van Elsloo en Appelscha 

kwamen we om 15.45 uur aan bij restaurant 'Baboeshka' voor een 

koffiestop. Enkele auto`s waren hier even het spoor bijster en reden wat te 
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ver door, maar kwamen op tijd weer terug om toch ook nog een bakkie te 

kunnen nuttigen. 

Pieter Krol stond in Beetsterzwaag aan de kant met panne (een lekke 

olieleiding). Fokke heeft Pieter en Cobie opgehaald, en zo was de groep 

weer compleet en konden we om 16.45 uur onze rit vervolgen, richting 

Roodkerk. We hadden weer veel bekijks door de dorpen, onderweg overal 

vriendelijk zwaaiende mensen.  

 

Eelke Scherjon had vanuit Drachten een stukje eigen route gevolgd, maar 

om 18 uur arriveerden we met elkaar in Roodkerk bij restaurant '' De 

Trochreed'' waar we een heerlijk warm buffet voorgeschoteld kregen. Dit 

lieten we ons allemaal goed smaken 

Na nog een heerlijk ijstoetje te hebben gehad namen de meesten om 

ongeveer 21 uur afscheid van elkaar en togen we huiswaarts. 

Naar onze mening kunnen we terugzien op twee prachtige dagen, 

waarvoor we de organisatoren hartelijk danken. 

 

Harry en Annie Hoekstra 
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In het najaar van 2012 werd onze rittencoördinator gepolst door de 
Klassieker Club Fryslân (KCF) of onze AVC mee zou willen doen aan een 
Oldtimerdag op het vernieuwde Zaailand in Leeuwarden. Hierop is positief 
gereageerd en hebben de volgende drie clubs, onze AVC, KCF en Friese 
Oldtimer Club (FOC), de organisatie in handen genomen. De dag ging rond 
9.30 uur van start en langzamerhand rolden de 48, meestal glanzend 
gepoetste, oldtimers en klassiekers binnen. Het prachtig, meningen 
verschillen hierover, vernieuwde Zaailand diende als mooi decor voor de 
opgestelde auto’s.  

De “opstalmeester”, Henk Mulder, gaf gedurende de dag vakkundige uitleg 
over de auto’s (herkomst, specificaties en dat zelfs tot in de kleinste 
details). Deze man heeft volgens mij geen bloed maar motorolie in zijn 
aderen. Wat een kennis heeft deze man van de oldtimerwereld. Rond het 
middaguur werd een modeshow gehouden door Miss Retrokleding. Een 
mooie dame, ging in diverse outfits uit de jaren 50-60 deze kleding showen 
en dit deed ze in verschillende oldtimers. Deze oldtimers pasten qua kleur 
bij de gekozen kleding, helaas geen rode kleding geshowd. Ik was de enige 
met een rode oldtimer natuurlijk. De gemeente Leeuwarden was met een 

Oldtimerdag Zaailand te Leeuwarden    29 juni 2013 
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oldtimerbus (Amerikaanse schoolbus) aanwezig voor de promoting van 
“Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018”. 
 
Het publiek, oldtimervrienden en belangstellenden hebben genoten van dit 
evenement, dit natuurlijk dankzij het mooie weer. 
De deelnemers konden de gehele dag, bij de stand van de organisatie, 
gratis koffie afhalen. Deze koffie was gratis beschikbaar gesteld door D.E. 
Café. Onze dames konden de gehele dag shoppen in de stad en meestal 
kwamen ze terug met “wat een koopjes”  zijn er te krijgen in  Leeuwarden. 
In de loop van de middag kwamen nog enkele spontane gasten met hun 
oldtimers langs, waardoor het plein lekker vol begon te raken. Om 16.00 
uur werd het plein weer vrijgemaakt en ging een gedeelte van de 
deelnemers, waaronder veel AVCers, nog naar Brasserie “De 
Canterlanden” te Gytsjerk, voor het nuttigen van een oldtimermenu. 
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag en dit is voor wat mij 
betreft voor herhaling vatbaar, maar dan graag met wat meer deelnemers 
van onze AVC. 
 

Geale de Haan 
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Na een kort samenzijn in Wirdum, zijn we vertokken richting het openbaar 
vervoer museum te Ouwsterhaule. Het weer was gunstig een graadje of 
twintig en een bleek zonnetje. Via een wel heel landelijke route kwamen we 
via Grou, Heerenveen en Joure na ruim een uur aan in Ouwsterhaule. Het 
tempo was redelijk hoog, dus Catrinus en Griet hadden er zin in want zij 
reden voorop. Na aankomst bij het museum was er voor een ieder een 
bakje koffie/thee en een plakje cake. 
 
Het museum toont een grote verzameling dingen die in de ruime zin met 
openbaar vervoer uit hebben te staan, variërend van buslijnen, treinen tot 
veerdiensten. n  aar onze verwachting hadden we wel iets meer bussen 
verwacht, maar gezien de omvang van een bus en de staat waar deze dan 
binnenkomen,  kost het natuurlijk een vermogen aan materiaal en arbeid 
om daar weer iets moois van te maken . Daarnaast moeten deze dan ook 

tentoongesteld 
worden, en dat 
vraagt heel veel 
ruimte. 
 
Na buiten nog 
het nodige 
oldtimer Latijn 
gehoord te 
hebben, werd 
het sein gegeven 
voor vertrek. De 
terugweg was 
minstens zo 
mooi als de 
heenreis,  met 
een totaal van 
45 auto’s. 

Onderweg nog even een kleine stop gemaakt waar de eventuele proviand 
nog kon worden genuttigd. daarna met zijn allen aangekomen bij Mc 
Donalds in Drachten. Het was de bedoeling geweest daar met zijn allen 
nog een klein hapje te nemen, maar Mc Donalds viel bij een aantal mensen 
in het verkeerde keelgat.  
 
Dus werd een andere uitspanning gezocht. De keuze viel op  restaurant 

Gezamenlijke rit F.O.C. Fryslân en  A.V.C.    13 juli 2013 
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Het Witte Huis te Olterterp, de keuken was echter niet berekend op zoveel 
hongerige magen, dus werd het menu overwegend bittergarnituur en wat te 
drinken. Na een gezellig samenzijn werd de Daf 33 weer gestart, en waren 
we een uurtje later weer terug in Blije. 
 

Marian en Gerrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Om 9.45 uur hebben we ons verzameld op de ventweg te Kootstertille.Wij 
waren met 15 oldtimers aanwezig. Om 10.00 uur vertrokken wij onder de 
bezielende leiding van de heren Kuipers en Luimstra, richting Drogeham – 
Harkema – Rottevalle - Drachtstercompagnie en kwamen zo te Drachten 
aan waar wij de oldtimers konden parkeren in het centrum van Drachten. 
Wij werden door de organisatie van het gebeuren rijkelijk voorzien van  

 
 
hamburgers. Droge worst, salade, coca cola, 1 appel en als herinnering aan 
het gebeuren, een vaantje. Na afloop gingen wij langs mooie binnenwegen 
naar restaurant Kein Zwitserland, waar wij van een voortreffelijk diner 
hebben genoten, Hiermee kwam een einde aan een mooie rit en een 
mooie dag.  Bouke en Henk bedankt voor deze rit en organisatie. 
 

Een deelnemer uit Dokkum 

Oldtimerdag Drachten      17 Augustus 2013 
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Deze dag werd er een toerrit  door de club georganiseerd mat als start bij 
Rietdekkers bedrijf Batema te Suameer. De start was om 13.00 uur ’s 
middags. Wij zijn om 12.15 uur vertrokken met ons Chevrolet truckje uit 
bouwjaar 1933. Ja, met zo’n bejaarde vracht-auto ga je ook niet over 4  
 

 
 
 
baans snelwegen dus moest er even over nagedacht worden hoe je dan in 
Suameer moet komen. Maar via kronkelige binnenweggetjes en 
braamstruikse binnenpaden ishet gelukt. Daar aangekomen stonden er al 
een leuk aantal oldtimers met hun eigenaren en aanhang die de mooie 
collectie Opel Blitz’en in vele varianten en bouwjaren aan het bewonderen 
waren  van de familie Batema. Rond 13.00 uur waren er plusminus  16 
oldtimers en kondigden Doede Postma  en  Lex Miedema,  die de orga-
nisatie van deze rit op zich hadden genomen, om te starten. 
 
De toerrit leidde ons langs mooie binnenweggetjes en dorpen naar onze 
woonplaats Wijnjewoude. Die middag werd daar in Wijnjewoude een  

Toerrit Willedei      7 september 2013 
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zogenaamde Willedei georganiseerd en waren wij als oldtimerclub 
uitgenodigd  om daar onze oldtimers langs de afgesloten hoofdstraat te 
presenteren aan het publiek. In de straten stonden vele kraampjes van de 
plaatselijke Middenstanders , Hobbyisten, Diverse Clubs en Verenigingen 
die daar hun te verkopen artikelen en informatie aanboden. Je kon daar 
mooi door- heen slenteren. Ook waren er meerdere podiums waar diverse 
Friese Artiesten hun beste kunnen lieten zien en horen,  en dat was best 
leuk. De plaatselijke oldtimer bezitters  stonden hun oldtimers ook te 
presenteren dat al met al waren er toch een behoorlijk aantal oldtimers. 
Maar helaas ging het langzamerhand behoorlijk te regenen en was het niet 
prettig meer om buiten bij de auto’s te blijven staan. We hadden 
consumptie bonnen van de organisatie van deze Willedei gekregen dus 
hadden sommige leden de plaatselijke kroeg ontdekt en horeca  
gelegenheid en de muntjes omgezet om de inwendigheid van de mens van 
de nodige brandstof te voorzien. Rond 18.00 uur zijn de meeste leden weer 
huiswaarts gekeerd. Laat ons als plaatsgenoten de AVC en de LEDEN die 
hieraan hebben meegewerkt hartelijk te bedanken.  
 

Fokke en Eppie 
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De jaarlijkse snertrit dit jaar georganiseerd door Sipke Postma en Harry 
Hoekstra. De start vind plaats in restaurant" de Trochreed" te Roodkerk, we 
werden daar verwacht om 10.00 uur. Hier aangekomen met maar liefst 26 
oldtimers kregen we heerlijke koffie met oranjekoek. Om 11.00 uur gingen 
we voor een rit van 2 uur richting Heerenveen, wat een prachtige rit was er 
uitgezet we hebben genoten. Wat later dan gepland kwamen we aan bij 
Greydanus Aardappelgroothandel te Heerenveen. Bij aankomst kregen we  

koffie en/of thee en allerlei proeverijen van aardappelgerechten, salades, 
soep, aardappeltjes met een heerlijke pittige saus en voor de liefhebber 
een wijntje. In groepjes van 15 
personen werden we rondgeleid 
door de fabriek, we weten nu wat er 
met de aardappel gebeurd vanaf 
dat die wordt gerooid van het land 
tot die in de schappen ligt van de 
supermarkt. Nog een bakje koffie, 
en voor de liefhebber waren er 
enkele bloemkolen te koop voor 
0,60 eurocent, nou kom daarvoor 
maar eens in de supermarkt.  
 
Rond de klok van 15.00 uur gingen 
we voor wederom een prachtige rit 
richting Roodkerk. Daar waren de 
tafels al in gereedheid gebracht 
voor onze snertmaaltijd, na een glaasje van het een en ander konden we  

Snert-rit    5 oktober 2013 
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aanvallen op de snert met roggebrood, worstjes, spek etc. De snert was 
heerlijk de complimenten aan de kok! Voor herhaling vatbaar. De drankjes 
werden betaald en we stapten weer in onze oldtimers richting thuisfront.  
 
Wat een prachtige dag hebben we gehad met dank aan de organisatoren 
van deze snertrit de laatste rit van 2013, nu de kunnen de auto's weer in de 
winterstalling en we hopen voor 2014 op weer van deze mooie ritten, Sipke 
en Harry bedankt, ook jullie wederhelft.  
 

 
Joost en Atsje Hiemstra. 
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Er zijn psychologen die beweren dat een kind de eerste twee, drie jaren 
van zijn leven de indrukken die hij opdoet zijn hele leven bijblijven. 
Als oldtimer en klassieker liefhebbers weten wij dat de eerste auto, en de 
eerste(echte) liefde enorm veel indruk maken en het een hele leven een rol 
blijven spelen. 
Soms gaan die twee samen, een blijvende liefde voor de eerste eigen auto. 
Dat was zeker het geval bij Alle Schonenburg, want sinds zijn tienerjaren  

Verslingerd aan Ford 
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stroomt er Ford bloed door de aderen en dat is zo gebleven tot vandaag de 
dag. 
Hij is trots op zijn bezit, zeker als het om het model van de eerste Ford gaat 
de Ford 17 M p.2., twee-deurs uit 1959, een soortgelijke auto staat nu te 
wachten op een totale restauratie... 
  
De 17 M werd in Frankfurt op de iAA in september gepresenteerd en bleef 
tot 1960 in productie, hij moest het indertijd opnemen tegen de nieuwe 
Opel Rekord . 
De eerste indruk was uitgesproken positief, de tweekleurige lak deed het 
bijzonder goed, en het Amerikaanse uiterlijk deed de rest.. 
Maar laten wij teruggaan naar de tienertijd van Alle, de Ford was natuurlijk 
een gewone gebruiks- auto, en er was geen enkele gedachte dat dit in de 
verre toekomst wel eens een hobby zou kunnen worden.. 
  
Na de Ford 17 M p.2. kwam er na enkele jaren een andere Ford, ditmaal 
een 12 M van het bouwjaar 1963, deze auto deed het Ford plezier iets 
tanen, er waren veel technische problemen, dus ook hoge kosten, dat was 
de reden dat de auto weer werd ingeruild tegen een Ford 17 M p.7. 
 
 
Het model veranderde maar Ford bleef, zo kwam er nog een Engelse 
Taunus,een tweetal badkuipen en het laatste type werd een Taunus TC 3 
(automaat) uit 1982. 
Daarna kwamen er auto s in het gezin van andere merken, maar nu werd 
de Ford bevorderd tot hobbyisme 
  
Alle en Geertje bezitten er nu maar liefst 3 Fords van verschillende 
modellen, waarvan de Ford uit 1959 het meeste plezier geeft. 
De restauratie is geen eenvoudige zaak, immers de onderdelenvoorziening 
van het model is uiterst moeilijk, Alle zou al blij zijn als hij spatborden zou 
kunnen vinden, hij denkt dat hij gedwongen is delen van het spatbord 
opnieuw te laten maken, hetgeen ook een kostbare zaak is. 
Hij is echter van overtuigd dat het lukt en dat in de toekomst er een 
prachtige Ford 17 M meerijdt in de ritjes van de Fryske Walden.. 
  
Gelukkig kan hij nu ook wel meerijden want naast de Ford collectie bezit hij 
een Buick type 41 uit 1941. 
Deze auto heeft meer de voorkeur van zijn vrouw Geertje, een 
comfortabele Amerikaan die vroeger zijn ritjes in Ohio reed. 
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Hij kwam deze auto op het spoor bij een beursbezoek, de body was uiterst 
fraai, het interieur prachtig,in de hoop dat alles zo perfect was deed hem tot 
de koop te besluiten,toen echter de auto werd gehaald en op de  
 
ambulance werd getrokken bleek dat de roestduivel wel duidelijk zijn werk 
had gedaan, de bodem liet vele gaten zien terwijl ook de oorwielophanging 
en de remmen lang niet optimaal waren.. 
  
Dat gaf toen een uiterst vervelend gevoel, zelfs zo teleurgesteld dat hij de 
auto een jaar stil liet staan. 
Toch werd de auto later aangepakt en hij staat er nu glanzend bij en beseft 
dat het en prachtig bezit is... 
En toch diep in zijn hart is het Ford die de weg wijst..... 
De eerste liefde, de eerste auto, in dit geval de Ford 17 M p.2 blijft de 
hoofdrol voor zich opeisen. 
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de auto in de toekomst weer op de 
(Noord-Oost) Friese weg is te zien. 
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