
Februari 2017 

 

 

Geachte eigenaar van een 

 

OLDTIMER  AUTOMOBIEL  

OF  MOTORFIETS 

 

Als Historische Vereniging Binnenwaard (HVB), hebben wij het voornemen om ter 

gelegenheid van het 10-jarig bestaan van museum “Het Voorhuis” in Bleskensgraaf, 

een bijzonder regionaal evenement te organiseren. 

 

Voor bezitters en liefhebbers van historische voertuigen, woonachtig in de kernen van ons 

werkgebied, organiseren wij op  ZATERDAG 22 APRIL 2017  de eerste  

  

     BINNENWAARD  OLDTIMERDAG 
 

Volgens onze informatie bent u de trotse bezitter van een nog rijdend historisch voertuig. 

Omdat wij slechts over “van horen en zeggen” informatie beschikken, is onze lijst 

waarschijnlijk niet compleet. Mogelijk kent u nog andere hobbyisten in de kernen 

Goudriaan, Ottoland, Brandwijk, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Oud-Alblas, 

die in het bezit zijn van een historisch voertuig, maar, van wie dit niet algemeen bekend is. 

Tips, die leiden tot een zo compleet mogelijk overzicht, worden zeer gewaardeerd. 

 

PROGRAMMA (onder voorbehoud)  

09.00 uur   Alle deelnemende voertuigen worden voor het publiek opgesteld achter het museum.  

10.00 uur   Bestuurders en passagiers krijgen bij het museum een consumptie aangeboden. 

11.00 uur   Vertrek voor de eerste etappe van de Binnenwaardtour van Bleskensgraaf naar Goudriaan. 

12.00 uur   Lunch bij dieselgemaal “Over- en Neder Slingeland” dat deze middag in bedrijf is. 

13.30 uur   Vertrek voor de tweede etappe door het werkgebied van de HVB. 

15.00 uur   Consumptie bij het museum, met de mogelijkheid het museum te bezichtigen. 

 

De toertocht wordt volgens een voorgeschreven route gereden, waarbij men regelmatig wordt 

geattendeerd op specifieke bebouwing, objecten en landschappen, waar men langskomt. 

Een afwisselende rit, waar men rijdende weg vrijblijvend wordt getrakteerd op wat streekhistorie. 

 

VOORWAARDEN 

Alleen voertuigen die tijdig zijn aangemeld, worden uitgenodigd tot deelname aan deze dag. 

Als ouderdomsrichtlijn hanteren wij de blauwe kentekenplaat (voertuigen van voor 1978).  

Voertuigen en bestuurders dienen aan alle voorschriften van de overheid te voldoen. 

Elk voertuig ontvangt een deelnemerskaart met publieksinformatie.  

Schade, waarvoor de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld, is voor eigen risico. 

Deelname, lunch en consumpties zijn gratis voor allen, die hun medewerking verlenen, aan deze dag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Binnenwaard 

 

Bob de Vries                                                                                                                                                      z.o.z. 
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• GRATIS DEELNAME 

• GRATIS KOFFIE/THEE 

• GRATIS LUNCH 

• GRATIS MUSEUM BEZOEK  
 

 

BLIJVENDE HERINNERING 

Elk deelnemend voertuig wordt door de HVB gefotografeerd in een historisch decor. 

  

THUISBLIJVERS 

• Mogelijk zijn thuiscollecties te bezichtigen door de deelnemers van de toertocht. 

• Historische voertuigen kunnen ook langs de route worden tentoongesteld. 

 

MUSEUM TERREIN 

Onverzekerde of niet zelfrijdende voertuigen kunnen, in overleg met de organisator, 

op het museum tentoongesteld worden. 

 

AANMELDEN 

Deelnameformulier op sturen naar het secretariaat. 

Dit kan digitaal of per post. 

Per voertuig 1 formulier invullen. 

Per voertuig het aantal inzittenden vermelden i.v.m. de lunch. 

Deelname formulieren zijn te vinden op de site van de HVB (www.binnenwaard.nl) 

 

REGIO 

Ook deelnemers uit de omgeving van Graafstroom, kunnen zich aanmelden.  

 
PRIVACY 

Op de deelnemerslijst worden geen persoonlijke gegevens van deelnemers vermeld. 

Wel wordt het merk en bouwjaar en van het voertuig vermeld. 

 

TIPS EN/OF VRAGEN 

Bob de Vries - Goudriaan  Tel. 0183581983 - bobthuis@planet.nl 

 

 

 
 

  Laat ons op korte termijn weten of u wel/niet wil deelnemen aan deze dag. 
 

 

 

Secretariaat HVB                                                                                  

Tielmanstraat 14                                                                                 secretariaat@binnenwaard.nl 

2973AS Molenaarsgraaf 


