Het is inmiddels een traditie dat Ted Langen en zijn gezin ons trakteert op een geweldige
oldtimer toertocht. Voor de Corona pandemie bekend als Triple Club Tour, nu met een extra
toegevoegde oldtimer vereniging omgedoopt tot “Club Four Tour”. Hieronder de weergave
van de uitnodiging van de familie Langen.
Beste Oldtimer liefhebbers,
Met veel plezier hebben wij ook dit jaar weer een oldtimertoertocht uitgezet.
Dit jaar nodigen wij naast de gebruikelijke oldtimerverenigingen HOCN/OTV en ASC ook de
leden van HAV uit voor deelname.
Traditioneel zal de toertocht ons leiden door het mooie Brabantse en Limburgse landschap,
naast genieten van de omgeving zal ook uw algemene kennis getoetst worden, als u de juiste antwoorden weet te geven op de vragen die onderweg gesteld worden wacht u een verrassing na de rit.
We willen graag vanaf 12:00 uur verzamelen aan de Grotestraat 97A te Sambeek (inrit Kinderrijkhuis), koffie/thee en vlaai staat dan voor u klaar. Na de briefing (zo rond de klok van
13:00 uur) zullen we het startsein geven en zorgen dat u veilig de openbare weg op kunt.
Na de rit verwachten we u weer terug op hetzelfde adres in Sambeek, onder het genot van
een drankje zal de jury de winnaar bekend maken en op gepaste wijze huldigen.
Er zal op het terrein een snackwagen aanwezig zijn, hiervan kan op eigen kosten gebruik
worden gemaakt zodat ook de inwendige mens voldaan de terugreis kan aanvaarden.
De rit is kosteloos en wordt u aangeboden door Kinderrijkhuis en Actielana.
Met vriendelijke groet,
Familie Langen
Grotestraat 97
5836AD Sambeek (NB)
Deze rit is voor leden van de vier clubs, maar ook gastrijders zijn van harte welkom. Ook
voor gastrijders is deelname kosteloos.
Het zou fijn zijn, i.v.m. planning, dat u zich voor woensdag 13 juli wil aanmelden, dit kan
via: secretariaat@otv-brabant-limburg.nl of via App-bericht 0651—697 954
Wij hopen op een grote opkomst! Tot ziens in Sambeek op 17 juli.

T

ijdens de 1e Zomerrit gestart bij manege “Het Keelven”
in Someren en tot het verschijnen van deze Nieuwsbrief
hebben zich weer zes nieuwe leden aangemeld voor de gezelligste Oldtimervriendenkring van Brabant en Limburg. Wij
wensen:
Marco Steijvers, Asten,
Frits Spierings, Helmond,
Frits Vrijburg, Geldrop,
Leo Horyon, Nederweert,
Henk Duinhoven, Someren-Eind,
Rob Vrek, Valkenswaard.
heel veel gezellige, interessante en vooral veilige kilometers
bij onze O.T.V. Brabant Limburg

Tijdens de rit van zondag 26-6-22
was er een vraag opgenomen over
wat de functie was van het apparaat dat hier links is afgebeeld. Van
verschillende deelnemers, die de
prijsuitreiking niet hadden afgewacht, kreeg Stefan de vraag of
men de oplossing ergens kon terug
vinden. Stefan heeft mij verzocht
de oplossing in deze Nieuwsbrief
middels een tweetal foto’s bekend
te maken. Het hulpmiddel wordt
gebruikt om patronen van een
jachtgeweer dicht te vouwen. Dit
nadat je ze zelf hebt herladen.

Op zaterdag 18 juni hebben een aantal O.T.V.-ers in samenwerking met Savant een oldtimershow georganiseerd voor de
bewoners van Zorgcentrum De Lisse in Asten. Onder grote
belangstelling van bewoners, familie, kennissen en andere
belangstellenden presenteerden onze leden in totaal 18 oldtimers in de binnentuin van het complex. De Lisse had voor
een grote groep vrijwilligers gezorgd. Zij op hun beurt zorgden ervoor dat de bezoekers en onze OTV-ers het aan niets
ontbrak. Onder het genot van een drankje en heerlijk schepijsje werd vooral in de schaduw optimaal genoten. Waarbij
de stemming zeer feestelijk was, zeker door de bijdrage van
een orgelman met draaiorgel.
De bewoners van De Lisse kozen hun mooiste oldtimer van
de show, de winnaar was de Pontiac Bonneville van Ed en
Anneke Saanen. Anneke ontving namens de bewoners voor
dit feit een mooie bos bloemen.
Ondanks de tropische omstandigheden, 33 0 C, was deze eerste uitgave van Oldtimers voor Oldtimers een groot succes.
Zowel “De Lisse” als de Oldtimervriendenkring Brabant Limburg kunnen terugkijken op een geslaagd evenement dat
zeker voor herhaling vatbaar is.
Hieronder enkele sfeerbeelden

Zomerrit 26-6-2022 Someren vervolg.
Credits voor Stefan en Harry, eenieder was het er over eens
dat het een geweldige rit was. Heel bijzonder was het historische thema dat was opgenomen in de rit, het Wehrmachthuisje. Ook was men uitermate tevreden met de start– en
finishlocatie Manege Het Keelven aan de Kuilvenweg in Someren. Prima horeca en meer dan voldoende ruimte om onze oldtimers te parkeren. De rit kende de volgende winnaars:
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Dennis en Angelique Case
Rob Schreurs
Hein Slaats

De gelukkigen van de OTV Tombola waren: Martijn Stijnen
Weert, Sjef Meulendijks Someren en Arno v.d. Schoot Oirschot.

Via ons lid Toon Bergerhof werd de O.T.V. Brabant benaderd
om met een aantal oldtimers deel te nemen aan de Kersenfeest optocht. Een aantal leden gaven gehoor aan deze aanvraag en reden op 25 juni jl. mee in de optocht. KLIK HIER en
bekijk een video die een mooi overzicht geeft van het evenement. En natuurlijk onze deelnemende O.T.V. oldtimers

Door: Angelique & Dennis Case

Dit was voor ons de tweede rit bij deze gezellige club. Wij
hadden er veel zin in.
Het was de hele dag bewolkt maar met een aangename temperatuur perfect rij weer. Bij aankomst aan de startlocatie,
Manege “Het Keelven” was er een zeer gevarieerde selectie
rijdend erfgoed om te bewonderen. Na lekker wat te hebben
gedronken konden we beginnen aan de toertocht.
De duidelijk uitgeschreven en makkelijk te volgen route
bracht ons langs rustige landwegen, prachtige vergezichten
en veel oorlogsmonumenten in en om Someren.
Monumenten ter nagedachtenis van twintigers en dertigers
die hun leven lieten in de strijd voor onze vrijheid. Goed om
er even aandacht aan te geven, zeker in deze tijd. Onderweg
was er ook een bezoek aan het WOII Wehrmachthuisje en
zoeklicht in Someren-Heide geregeld. De gidsen vertelden
enthousiast over de donkere geschiedenis van het gebied.
Heb je het zoeklicht gemist? Zeker de moeite waard om het
alsnog te bezoeken.
Natuurlijk zaten er nu ook weer vragen bij de route. Deze
waren niet al te moeilijk op de twee laatste na, hoeveel kralen in een pot en “raad het voorwerp”, wat toch geen appelschiller bleek te zijn.
De route was prettig om te rijden en zeer goed uitgezet.
Complimenten aan de rituitzetters Harry Muijen en Stefan
van der Kampen.
We kijken weer uit naar ons volgende ritje met de club.

