
  

TPV 

NO.                          2CV CLUB  WINSCHOTEN 

                                                  1977                           2017  

 



 

 COLOFON                     >> 
    
 
Voorzitter  
Mark Smit 
Hoofdweg 123, 9661 AC Midwolda 
Tel: 06-111 972 86 
m.smit1991@hotmail.com 
 
Secretaris 
Victor Hund 
Industriepark 23, 9351 PA Leek 
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vicsevents23@gmail.com 
 
Penningmeester/ledenadministratie/ 
eendredactie & kopij adres 
Marjanka Lever 
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Tel: 06-189 450 79 
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Bestuurslid 
Bertran Platen 
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bertranplaten@gmail.com 
 
Bestuurslid 
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Bestuurslid – stagiaire 
Lilian Sparreboom 
K. de Boerweg 34 
9795 PK Woltersum 
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liliansparreboom@hotmail.com 
 
Webmasters 
Lilian Sparreboom & 
Koen Reinders 
liliansparreboom@hotmail.com 
kf.reinders@hotmail.com 
 
 
 

  

 Lidmaatschap         >>  
 
 
Ook lid worden van de gezelligste 
club van het noorden? Dat kan. Het 
lidmaatschap kost € 21,50 per jaar, 
of, als u gebruik maakt van 
automatische incasso, € 20,00 per 
jaar. Lid worden kan door naam, 
adres en telefoonnummer op te 
geven bij de penningmeester. 
Wanneer de contributie op rekening 
NL93RABO 0307 3936 30 ten name 
van 2CV Club Winschoten staat, krijgt 
u het laatste clubblad  (indien nog 
voorradig) toegestuurd. Opzeggingen 
vóór 1 december. 
 
 

 Kopij                          >>  
 
 
De redactie neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor eventuele 
gevolgen van in dit blad 
gepubliceerde artikelen.  
Het is maar dat u het weet.  
 
Op de voorkant: Ingezonden door lid 
nr 5, die niet met naam vermeld 
wenst te worden. De foto is gemaakt 
tijdens een meeting in Duitsland, 
jaren ’70. Let op de charmante 
lichtval en het bijzondere lijnenspel. 
 
Heeft u iets leuks, vreemds of 
grappigs meegemaakt, leuke foto’s, 
een megablunder begaan waarvoor u 
andere leden graag wilt behoeden, 
een technische of minder technische 
vraag, een meeting-/vakantieverslag, 
schrijf het op & stuur het op!!  
De sluitingsdatum voor het TPV-
journaal 152 is eind september 2017.  
 
Oplage TPV Journaal 151: 165 stuks. 
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  Van de neijbakk’n veurzitter (mark)          >> 
   
  

Beste Citrofielen,  
 
Onze Neijbakk’n Veurzitter is helaas nog aan het bijkomen van 
allerhande verjaardagen van zijn mogelijke schoonfamilie (hij was dus 
op de Zwarte Cross of zoiets), waardoor hij niet in staat was om een 
voorwoord te schrijven. Daarom mag ik het woord tot u richten.  
 
Het K(r)ampeertreffen was grandioos en zoals Matty Ellens het 
verwoorde op Facebook, dit was het beste Krampeer ooit! Nu is dat 
een persoonlijke mening, en aangezien ik om 03.00 uur ’s nachts de 
toiletten heb schoongemaakt,  kunnen de meningen daar over 
verdeeld zijn, maar toch, complimenten zijn altijd fijn! De Citroën 
Markt Noord komt er aan, maar ook de1

e
 Klusdag, bij Betran Platen in 

de schuur,  en de Nachtrit en Snertrit volgen daarna. Het naseizoen is 
niet bepaald om in te kakken binnen ons cluppie!  
Omdat we altijd wel iets willen vieren, net zoals we Bennie 
Maalderink (71 jaar) in het zonnetje hebben gezet vanwege alle – of 
bijna alle – 39 bezoeken aan het K(r)ampeertreffen, zitten we al te 
broeden op het 40

e
 K(r)ampeertreffen in 2018. Wie nog meer redenen 

heeft of weet om volgend jaar iets te vieren, laat het ons weten. We 
vieren het graag! 
Met stip belangrijk: We hebben Lilian Sparreboom bereid gevonden 
om als ‘stagiaire’ mee te lopen met het bestuur. Lilian heeft net haar 
rijbewijs gehaald, dus de FEHAC zal haar ogen uit kijken naar ons 
jonge kekke bestuurtje.  
 
Ik schei er snel mee uit, want het clubblad zit lekker vol waardoor 
overbodige teksten als bladvulling niet nodig zijn. Leest u nog even 
het colofon onder ‘Kopij’ inzake de foto op de kaft. Cor Heemstra 
wilde graag dat ik hem alleen vermelde als lidnummer 5. Bij deze.   
 
Groetjes, Marjanka 
 



  



 

  HELP MIEN EEND DUT NAIT  (Bertran)                 >> 
 

    
Nog even geduld, en dan is het zo ver:  
De 1

e
  sleutel-/klusdag van 2CV Club Winschoten. Nou ja, niet 

de eerste, maar wel de eerste sinds hele lange tijd en daarom 
toch een soort van 1

e
.  Mocht je nu denken dat sleutelen niets 

is voor jou, dan kun je natuurlijk ook gewoon voor de 
gezelligheid komen. Iedereen is welkom. 
 
Ontvangst om 13.00 uur met koffie, thee en Grunninger kouke. 
Of Old Wief. En dan eerst een mini theorie cursus ‘HELP MIEN 

EEND DUT NAIT‘ (help mijn eend doet het niet) .  
We leggen je uit – met een dosis Groningse nuchterheid en 
leuke anekdotes - wat te doen bij een weigerende eend. En 
daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor vragen en gezellige 
EEND TALK (noot van de redactie: Eend Talk is een voor eigen interpretatie 

vrijgegeven begrip). 

 
Na de leuke en interessante ‘theoretische training’ gaan we 
effe lekker met de handen aan het werk. Of kijken, als je dat 
wilt. Aan de hand van een paar voorbeeld-eenden laten we 
zien hoe je een storing kunt oplossen. En ook hoe je bougies 
wisselt. Een beetje klooien met bobines en het afstellen van 
een eend enzo.  
Hiervoor stel ik zelf mijn Rally eend ter beschikking, en ook 
onze Dyane krijgt een afstelbeurt. Dit om jullie te laten zien 
wat het verschil is tussen afstellen van een 123-ontsteking en 
het vervangen & afstellen van contactpuntjes. Voor de echte 
‘die hards’ kunnen we ook nog kleppen gaan stellen en wat 
met voelermaatjes prutsen.  
 
Wanneer tijdens het sleutelen ineens een eureka moment 
voorbij flitst zoals IK WIL EEN NIEUWE BOBINE, of 



KLEPPENDEKSELPAKKING, dan hebben we de plaatselijke 
eenden-onderdelen boerin opgetrommeld. Wel zo handig. 
 
Al met al denken wij dat dit een hele leuke leerzame dag 
wordt, die voor iedere eendrijder, beginnend of gevorderd 
sleutelaar, interessant is of op zijn minst gezellig. 
 
Loop je zelf tegen vragen aan, loopt je eend op drie poten, zit 
er ergens een rammeltje, schoor tikje, rateltje of raspend 
geluid? Lekt er ergens iets, gaat er iets stroef, kan iets niet los 
of vast? Kom dan ook zeker langs en we gaan het proberen op 
te lossen. Hou er wel rekening mee dat je vaak voor iedere 
vraag wel drie oplossingen kunt verwachten (pssst, een eend 
op drie poten, dat is echt knap; waarom -> vraag het op de dag 
zelf aan mij). 
 
Na deze inspannende middag, met genoeg koffie en thee, gaan 
we aan het eind van de middag heerlijk met z’n allen BBQ’en 
met de hooivorken. Wij verwachten er veel van, het wordt vast 
dikke pret, dus schrijf je snel in voor dit leuke evenement.  
 
En mocht het nu toch regenen (wat het in Westerwolde bijna 
nooit doet), dan kunnen we zelfs binnen sleutelen. Er passen 
zeker acht auto’s in de schuur, zodat iedereen wel een droog 
plekje kan krijgen.  
 
We hebben voor jullie twee garanties: 

 
 Het wordt gezellig! 

 Iedereen kan weer rijdend naar huis, daar 

zorgen wij voor.   

 
Tot ziens op Camping Roelage in Ter Apel, namens de  
sleutelcommissie, Bertran Platen   

 
 



 

 Lid aan het woord  (Daan )                                    >> 
 

   
In 1975 kocht ik mijn eerste auto. Een witte 2CV 18pk. Kostprijs 
150 gulden! Ik heb hem met de hand geschilderd in de kleuren 
oranje en groen. Mijn vriendin Martha naaide groene geblokte 
gordijntjes en zo hebben we ongeveer 1,5 jaar met veel plezier 
rond getuft. Helaas gebruikte hij bijna evenveel olie als benzine 
en moest ik uitkijken naar een ander vervoermiddel. Dit werd 
een Renault 4, hierna heb ik nog een aantal jaren in een Opel 
Kadet gereden. Vervolgens raakte ik besmet met het Citroën-
virus en vanaf dat moment zijn de auto voor dagelijks gebruik, 
en de hobbyauto’s, alle van het merk Citroën. 

Niet gehinderd door enige kennis van zaken kocht ik in 
Amsterdam een DS (snoek). Onderweg naar huis kwamen de 
eerste mankementen aan het licht en bij een grondige 
inspectie bleek dat het een restauratieobject was in plaats van 
een gebruiksklare auto. Een grote hoeveelheid losse onder-
delen plus een ‘sloop DS’ erbij gekocht, en het restaureren kon 
beginnen.  

Na een aantal jaren zowel ’s zomers als ’s winters in de DS te 
hebben gereden, was deze ‘op’. De snoek die hierna volgde 
werd alleen in de zomer gebruikt. Inmiddels hadden we als 
tweede auto een oranje 
2CV6 uit 1975 gekocht en 
werden we lid van 2CV 
Club Winschoten (begin 
jaren ’80). 

In 1983 kochten we een 
Traction Avant 11 BL uit 
mijn geboortejaar 1956. 
Deze auto was in  



  



tegenstelling tot de eerste DS wel rijklaar. Na een aantal 
zomers ermee gereden te hebben, waren er veel onderdelen 
aan vervanging toe en besloot ik om een volledige restauratie 
uit te voeren.  

De DS is verkocht maar de Traction is nog steeds in ons bezit. 
We hebben er meerdere ICCCR’s mee bezocht en 
vakantietochten naar Zuid-Frankrijk gemaakt. Tijdens één van 
deze tochten ontdekten we in Midden Frankrijk een Citroën 
B14 uit 1928. Na de vakantie reden we met BX break en 
autoambulance terug naar Montsauche-les-Settons om deze 
nieuwe aanwinst op te halen. Wederom een restauratie-
object!! Voor de Traction, de DS en de 2CV kun je veel 
onderdelen nieuw kopen. Voor deze oldtimer blijkt dat wat 
moeilijker te gaan en daardoor is de restauratie nog niet 
afgerond. 

De oranje 2CV6 uit 1975 had inmiddels plaats gemaakt voor 
een blauwe 2CV6 bouwjaar 1982. Daarna volgde een rode 

2CV6 uit 1986, en de huidige 
crème 2CV4 werd in 2003 
aangeschaft. We kochten deze 
auto van een kennis die hem 
had geïmporteerd uit Frankrijk. 
Gekocht van de eerste eigenaar, 
24 jaar oud en 25.000 ‘echte’ 
kilometers op de teller. Nu is 
deze eend dus 38 jaar en heeft 
71.000 km gereden. 
Om nog lang eend te kunnen 
blijven rijden, had ik in 1988 bij 
de toenmalige 
Citroëndealer Rave in 
Winschoten een 
nieuw chassis en een 



nieuwe carrosserie voor een 2CV gekocht. Anderhalf jaar 
geleden ben ik begonnen om hiervan een ‘nieuwe’ eend te 
bouwen.  

Ik was in juli op het K(r)ampeertreffen in Nieuwolda met de 
crème 2CV4. Ik hoop volgend jaar het treffen te bezoeken met 
de ‘nieuwe’ rode eend.  

Hartelijke groet, Daan Zwarberg 
  
 

  

  



 

  De gouden randjes  tijdens krampeer       >> 
    

 
Een stukje historie. Op enig moment in de vage jaren ’70 kwamen 
Citroënliefhebbers uit het Noorden bijeen voor café-avonden, 
treffens, klusdagen etc. Beetje vrijblijvend, precies zoals het paste. Op 
1 april 1977 is 2CV Club Winschoten formeel opgericht bij de notaris. 
De statuten zijn in 1987 nog eenmaal gewijzigd. 
 
Dit jaar vond het officiële K(r)ampeertreffen voor de 39

e
 keer plaats in 

het 40-jarig bestaan van de club. In 2011 is dit treffen geannuleerd 
wegens het trieste overlijden van Edo Ellens, voorzitter. We zijn dan 
ook blij dat dit jaar Matty Ellens zo complimenteus was over de 39

e
 

editie van dit treffen en haar zoon, Albert Ellens, aangegeven heeft 
volgend jaar als vrijwilliger mee te willen draaien met het 
K(r)ampeertreffen. Overigens heeft Albert dit jaar, op zaterdagavond, 
van Matty de sleutels van de eend van Edo gekregen. Een gouden 
randje. 
Een tweede gouden randje is dat Bennie Maalderink (71 jaar) bijna 
alle – zo niet echt alle – 39 K(r)ampeertreffens heeft bezocht. Bennie 
heeft daarom een oorkonde uit handen van de voorzitter mogen 
ontvangen, als waardering en dank.  



 



 

  Nachtrit, info  (Victor)                          >> 
 

    
Ook in het jubileumjaar organiseren we een Nachtrit, de 15

e
  editie. 

Deze keer gaan we het anders aanpakken.  
 
Dit jaar starten we wel weer vanuit het Ronostrand in Een. Het was 
een aardige tour, maar het is weer gelukt om een nachtelijke rit in 
elkaar te zetten en deze keer staan alle plaatjes in de goede volgorde, 
echt waar. Misschien wel achterstevoren . Het belooft een 
uitdagende rit te worden. De route is ook deze keer strikt geheim. De 
nachtrit start als het donker wordt en dat is vanaf circa 20.00 uur. 
Verzamelen vanaf 19.30 uur. 
 
Bij de startlocatie is tevens gelegenheid om te overnachten. Als je 
helemaal bent verdwaald midden in de nacht en heel laat (of vroeg in 
de ochtend) eindelijk het einde van de rit hebt gehaald, is naar huis 
rijden niet noodzakelijk. Voor het overnachten is gelegenheid om 
gebruik te maken van de camping tegen een extra vergoeding. Voor 
reserveren van een stacaravan graag rechtstreeks contact opnemen 
met Ronostrand. telefoon 0592-656206 (www.ronostrand.nl). 
Overnachting is niet inbegrepen in deelname aan de nachtrit.  
 
Tips  
Ik raad je aan om met z’n tweeën te komen. Neem dus een navigator 
mee. Het is verdraaid lastig ‘s nachts autorijden en kaartlezen tegelijk. 
Verder is goede verlichting op je 2CV , of andere Citroën, onontbeerlijk 
(ook groot licht). Een kaartleeslampje is zeker geen overbodige luxe. 
Een klembord is handig wegens wegwaaien van de routebeschrijving.  
 
Alles op een rijtje:  
Noot redactie: Hier had Victor alles nog een keertje opgesomd wat ook 
op de flyer staat, gniffel. Dus dat heeft de redactie eigenhandig 
verwijderd. Maar dit laatste is wel relevant, en hoe je dat kan dan doen, 
staat op de flyer vermeld!   

Opgeven=gewenst.  
 
VH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  K(r)ampeertreffen                                                 >> 
 

    
Terugblik? Natuurlijk! Enkele cijfertjes en wetenswaardigheden: 33 
inschrijvingen, 572 muntjes verkocht, 10 kratten bier waarvan 2 
flesjes niet retour, 4 flessen witte wijn (2 droog op verzoek van Mandy 
Happel, en 2 zoet), 3 pakken koffie (waarvan 1 gekregen van Sandra 
Westerdijk op zondagochtend toen alles op was), 150 hamburgers, 5 
nieuwe leden ter plaatse (Mandy & Erik Happel, Jelmer & Sandra 
Westerdijk, Emiel Oolders & Coby Krijgsman, JanCarlo Hardenbol en 
Nico van Kraaij, en later nog een nieuw lid via mail, Wies Landman), 1 
extra voorzitter aanwezig (van Citroën Club Rijnmond, Erik Dammers, 
met zijn vrouw Digna), 2 koelkasten, 1,5 kuub gekloofd hout, 1 fles 
Citroënbrandewijn, 8 grote vlaaien van de Jumbo en 1 ontheemd 
wijnglas.  En nog veel meer boodschappen natuurlijk, en her en der 
ook bijgesteld voor volgend jaar. Het was een treffen zoals het hoort 
te zijn. Beetje chaos, beetje rommelig, beetje ongeorganiseerd, beetje 
gewoon zoals onze club is. 

We willen heel graag Anne-Mart Laagland, Lilian Sparreboom en Coby 
Krijgsman bedanken voor hun support achter de bar. Ons jonge 
dreamteam, waarvan de FEHAC alleen kan dromen, staat ook op de 
foto op de volgende pagina’s. Maaike van der Werf, dank voor de hulp 
bij het ontbijt! Emiel Oolders, fijn dat jullie er weer waren met de 
antieke tractoren. Thies Burema, super attent dat je een bloemetje 
hebt meegebracht voor het jubileum. Jurrie Loer, de puzzelrit was 
geweldig, perfecte afstand en duur, leuke vragen! Ruud Rettlich, dank 
voor de hulp met afbreken en de opvoedkundige instructies inzake 
het opruimen van de nieuwe partytent. Raymond Brouns, hartelijk 
dank voor de knoflooksaus tijdens de gezamenlijke BBQ, alle vliegen 
waren direct vertrokken. Werner Starrenburg, het zelfgebakken brood 
op het kampvuur was onverbiddelijk smakelijk, vooral toen de klok 
01.00 uur sloeg, geweldig. En mochten we iemand vergeten zijn, 
excuses! Daarnaast willen we graag iedereen bedanken voor de 
gezelligheid, het onbevangen samenzijn, de oude koeien uit de sloot, 



de nieuwe verhalen,  en vooral het gemak waarmee iedereen met 
elkaar spreekt en lacht.  

En in het bijzonder willen we de dader bedanken waardoor onze 
penningdoos met ongekende inzet en volle overtuiging, met 
handschoenen en chloor, ’s nachts om 03.00 uur het herentoilet 
chemisch kon reinigen omdat de poep overal op en rond het toilet zat 
gesmeerd, enigszins al ingedroogd met klontjes. Waarvan akte.  

Veel plezier met het bekijken van de foto’s op de volgende pagina’s. 
De gebruikte foto’s zijn van Marjanka Lever, Peter Theijn, Jurrie Loer, 
Sjoerd van Dijken en Thies Burema, waarvoor dank!  

Op Facebook circuleren nog meer foto’s, ook schitterend om te zien. 
De panoramafoto van Lilian Sparreboom bijvoorbeeld, van de 
konvooirit naar Termunterzijl. En de video van de start van de 
konvooirit is door ruim 3500 mensen gezien, waarbij opmerkingen 
geplaatst zijn dat dit toch bij velen goede herinneringen oproept.  

Volgend jaar vieren we ons 40
e
 K(r)ampeertreffen, zelfde locatie, 

maar een weekje eerder. De voorzitter heeft in het eerste volle 
weekend van juli 2018 allerhande verjaardagen en we kunnen niet 
zonder onze beste Hamburgerbakker, ritselaar en voorzitter.     

Dank jullie wel voor het geweldige weekend!        

Er is nog ruimte voor, het liefst eendjes, 

autosleutelen, lassen, gereedschap, 

roestpreventie, stoffering, banden, fine-

tuning, verzekering, garage, onderdelen 

en andere gerelateerde advertenties!  
Prijzen per kalenderjaar:  
€ 25,- voor een kwart pagina en € 50,- voor een halve pagina. 



  



  



 



 



  
  Archief                                                                     >> 
    

    
Jurrie Loer heeft een papieren archiefje met ons gedeeld. Cor 
Heemstra een foto-archief. De komende periode willen we daar graag 
onderdelen van met u delen. Het is tenslotte 40 jaar clubgeschiedenis, 
en een beetje historisch besef is niet verkeerd. Hier enkele 
belangrijke, humoristische en toekomstvormende  zinsnedes die we in 
de notulen vonden: 

‘Er is uitgezocht hoe lang de huidige bestuursleden al in het bestuur 
zitten. Hier volgende de standen: ’95 (na Christus) Jurrie, Vic, Anjo …’ 
‘Het jeugdbestuur loopt niet zoals het moet. Pim blijkt de enige 
gemotiveerde jeugdbestuurder te zijn. (Dit is tevens het 
wetenschappelijk bewijs van de erfelijkheidsleer van Darwin!!!).’ 

Daarnaast vonden we nog leuke krantenknipsels in het archief van 
Jurrie (zie onder) en delen we graag met u nog een foto, gemaakt 
door  Cor, op de  volgende pagina: 



 



,  
  Jubileumgeschenk                                              >> 
    

 
Ter ere van het 40-jarig bestaan van de gezelligste club van het 
Noorden (1977-2017), hebben we voor jullie een geweldig 
jubileumgeschenk bedacht. 
Met welk sleuteltje kan je bijna alles van een 2CV-achtige 
losmaken, repareren, fixen of pindakaas mee op een boterham 
smeren tijdens een meeting, of gebruiken als roerstaafje op 
zondagochtend in de koffie?  
 
 
 
 
 
Een aantal leden hebben tijdens het Voorjaarstreffen en 
K(r)ampeertreffen al het geschenk overhandigd mogen krijgen. 
De volgende kans om het persoonlijk te ontvangen, is 
natuurlijk tijdens het De Klusdag in Ter Apel. Mocht je dan nog 
niet in de gelegenheid zijn om het op te halen, dan sturen we 
het je dit toe met het clubblad in het najaar. Het sleuteltje 
wordt overigens op naam uitgegeven en geregistreerd. 

Juist, met Sleuteltje Elf. 

Het jubileumgeschenk.  
Met een feestelijk kaartje erbij. Tadaaaaa! 



 



 

  Citroen markt Noord  (ictor)                          >> 
    

 

De afgelopen vier markten van Citroën Markt Noord hebben 
naar ons idee (Victor Hund, Lars Faber & Wout van Haaster) 
bewezen dat er behoefte is aan een dergelijke markt in het 
mooie noorden van ons land. Daarom vindt u ook voor de 
vijfde maal in 2017 hier gelegenheid om uw onderdelen te 
verkopen en gelijk-gestemde Citrofielen te ontmoeten. 

Kom naar Uffelte op zaterdag 16 september 2017; zet deze 
datum vast en kom kijken, kopen en verkopen. Wij rekenen 
voor de vijfde keer weer op een mooie opkomst van veel 
liefhebbers met hun Citroens. De entree is natuurlijk gratis. De 
markt is ook bedoeld voor overige Citroën activiteiten zoals 
boeken, autoverhuur, autoverkoop en presentaties. 

In Appelscha is, net als elk jaar, ook weer gelijktijdig een grote 
oldtimerdag waar duizenden (noot van de redactie: U leest het goed, 

DUIZENDEN) mensen met oldtimers op af komen; dat is op 20 
minuten van Uffelte en kan een heel mooie combinatie zijn 
voor een gezellig dagje uit voor de kijkers/zoekers en ook dit is 
gratis entree. 

Binnen staan: Er is een grote feestzaal waar men overdekt 
binnen het café-restaurant Frederikshaven kan staan en daar is 
uiteraard ook een natje en droogje te krijgen. Sanitair is ruim 
aanwezig. Een tafel kost € 3.- voor particulieren (max.2) en/of 
clubs (max. 1) en € 6.- voor handelaren, maxi. 2 per equipe. De 
afmetingen van een tafel zijn ongeveer 120 x 60 cm. Graag een 
doek ter bescherming van de tafel zelf meenemen; vette en 
grote onderdelen graag buiten aanbieden. Gewoon komen = 
eigen risico, geen garantie op tafel.      

Buiten staan: Geen reservering nodig,  er is buiten voldoende 
ruimte om je onderdelen uit te stallen. Eigen voorzieningen  



meenemen om uit te stallen is dan natuurlijk nodig. 
Handelaren buiten € 3.- tot 5 meter lengte, boven de 5 meter € 
6.- ; uw handel dient dan naast de auto in de lengterichting te 
staan.      

                            
Citroëns te koop aanbieden is voor iedereen gratis op het 
parkeerterrein (ook handelaren, mits er geen onderdelen bij 
staan). Aanwijzingen opvolgen van de organisatie. Citroën 
gerelateerde sponsoren zijn ook in overleg welkom.  

Contact & reserveren tafels:  

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 

Victor Hund 06-21810369  citroenmarktnoord@gmail.com 

Wout van Haaster 0516-769005 citroenmarktnoord@xs4all.nl 

Lars Faber 06-10441279 larsfaberr@gmail.com 

Of vul het contactformulier in op de website 

www.citroënmarktnoord.nl 

 
Welkom vanaf 10.00 uur, de markt start om 10.00 uur en sluit 
om 16.00 uur; om 17.00 dient alles ontruimd te zijn, afval zelf 
meenemen. Het is niet de bedoeling dat standhouders (binnen 
of buiten) tijdens de opening hun standplaats opruimen en het 
geheel verlaten.                        

Citroëns parkeren op de speciale Citroën parkeerplaats. 
Vreemde merken parkeren achter de wal op de Schapelsteeg 
in de berm, of over de brug op de Egginkstraat in de berm.  Dit 
geldt ook voor tafelhuurders en andere standhouders, per slot 
van rekening is Citroën het leukst, dus kom er ook mee naar 
deze markt!.     

Locatie: Café-Restaurant Frederikshaven, Rijksweg 41, 
Uffelte (Drenthe, 10 minuten ten noorden van 
Meppel).  Tot 17 september!  

mailto:citroenmarktnoord@gmail.com
mailto:citroenmarktnoord@xs4all.nl
mailto:larsfaberr@gmail.com
http://www.citroënmarktnoord.nl/


 

  Schuurinspectie  I (Raymond & marjanka)       >> 
    

 
Schuurinspectie bij Berend 
Schoenmaker. Waarom? Mogelijk 
had hij nog een oude koets ter 
overname en daar had Raymond 
wel belang bij. Helaas, wel oud 
model, maar met normale deuren. 
Pech. Berend zijn schuur, ofwel 
garage met hydraulische brug en van 
alle gemakken voorzien (inclusief 
dixie), is bijna een klein museum. Een 
soort van ongeorganiseerd, maar 
alles weten te liggen en te vinden, 
alle jaartallen op kunnen dreunen en 
ontzettend veel verassingen, zoals 
reclameverlichting (ook in de nok) 
met afstandsbediening. Berend heeft 
het lekker voor elkaar. 
 
Via kruip-sluip naar de zijkant van de 
schuur. De rode AX is het beste 
snelle geinige autootje ooit en staat 
keurig onder het stof met de 
Groningse vlag op de motorkap 

geschilderd. Daarnaast nog een AK 
Dyane en daar achter nog drie 
eenden. Zijn eerste eend, zwart 
uiteraard, die ook ingezet is met 
rally’s, staat weer in een ander deel 
van de schuur, samen met eenden 
van derden (in opslag, eventueel ook 
voor verkoop). Alles droog met 



goede ventilatie. De hemelsblauwe 
Dyane, die buiten staat en de 
dagelijkse voiture is, rijdt 1:13 op gas, 
je lacht iedereen uit, zegt Berend. De 
limoengroene prachtige HY pick-up 
(origineel) op de brug, op diesel, en 
hoe het zit met de remmerij en de 
schijven, wat een feest en Berend 
ratelt maar door met verhalen en 
ervaringen. Zijn  zelf gemaakte chassis, 
keurig opgeborgen in het verwarmde 
en geïsoleerde deel, maar die nu 
‘even’ (of voor altijd) als riante 
boekenplank wordt gebruikt. 
Tientallen deurtjes, motorblokken, en 
duizenden kleine onderdeeltjes in 
talloze kistjes in deze hele grote 
schuur……een prachtig adres in Oost-
Groningen!!    



 

  INTERESSANT (fehac)                                              >>  
   

 
Dit keer vond de FEHAC voorjaars ALV plaats in het gebouw van 
a.s.r. te Utrecht, op 17 mei 2017. De businesspartner van FEHAC, 
Europeesche verzekeringen (onderdeel van a.s.r.), is recent naar dit 
nieuwe gebouw verhuisd.  

Goed bezig, wij gaan voor de volgende ALV ook op zoek naar een 
‘businesspartner met vergaderlocatie’, maar we betwijfelen of de 
Jumbo in Ter Apel ons welkom wil heten bij het groenteschap , op 
zaterdagochtend, tussen de verse sapjes en het vlees in de aanbieding, 
gniffel.  

Uit het verslag, voor zover interessant voor ons: 

 De Europeesche is bezig met een nieuwe oldtimerverzekering, 
waarbij de wensen van de eigenaar van de oldtimer uitgangspunt 
zijn geweest. Mocht deze verzekering via de clubs aan de man 
worden gebracht, dan zal de club daar ook iets aan overhouden.  
We zijn benieuwd…..want zo kritisch en eigenzinnig zoals wij zijn, 
zijn maar enkelen. Dus wij kijken met een schuin oog mee. 

 De huidige overgangsregeling (max € 122 betalen voor een 
voertuig van voor 01-01-1988 met winterstop) heeft twee grote 
nadelen. Allereerst geldt deze regeling niet voor diesels en LPG, en 
in de tweede plaats wordt door de vaste grens van 1988 de 
regeling elk jaar een jaartje korter tot deze in 2028 helemaal 
afgelopen is. De FEHAC wil een regeling met een permanent 
karakter voor alle voertuigen tussen de 30 en 40 jaar oud, en 
heeft dit voorstel bij de informateur neergelegd.  
Jottum, goed voorstel, maar was het deze informateur, of de 
vorige informateur, of de nieuwe, die het voorstel ontvangen 
heeft…….. 

Tot zover de FEHAC. 



 

 

  De bolhapmobiel & carbage run                   >>  
   

 
De Carbage Run ging deze zomer richting Litouwen, en Erik Happel & 
JanCarlo Hardenbol deden mee. Sommigen kennen hen wellicht van 
andere meetings, met name CCNL, en sinds kort zijn ze ook lid van 
onze club. Het verzamelpunt was Meppen in Duitsland.  
 
Team Bolhap reed voor Stichting Ambulance Wens en ze reden – 
uiteraard  - in een hippe Citroën.  Er deden 500 equipes mee, waarvan 
de auto niet meer dan € 500 mocht kosten en niet jonger mag zijn dan 
bouwjaar 1999. De route ging via Meppen (net over de grens) naar 
Oberlausitzer Heide in Oost-Duitsland, via Torun (Polen, welbekend bij 
de Wereldmeetinggangers), naar Kaunas in Litouwen om via Estland 
weer in Vilnius (Litouwen) te eindigen. In vijf dagen.  U begrijpt, de 
Citroën heeft zich heel goed gehouden en de heren hebben zich 
natuurlijk keurig gedragen.  Op Facebook was te zien dat de goodie-
bag van het K(r)ampeertreffen goed ingezet werd; de polo van Total 
werd gebruikt om een gat te dichten, en de clip (oude voorraad 
Voorjaarstreffen 
2014) kwam ook 
goed van pas! 

Wij verwachten van 
de heren in het 
volgend clubblad 
een kort verslag van 
deze rit… De oud-
voorzitter van onze 
club heeft ook 
meegedaan met 
deze run, helaas in 
een ander Frans 
merk. Tisnaitanders.  



 



 

  Activiteitenagenda                                            >>  
   

Citroën Markt Noord te Uffelte 
Zaterdag 16 september 2017;  zie flyer in dit clubblad. 

Klusdag te Ter Apel 
Zaterdag 7 oktober 2017, Camping Roelage,  Ruiten A Kanaal West V 2a, 

9561 TP Ter Apel; zie flyer in dit clubblad. 

Nachtrit te Eén 
Zaterdag 14 oktober 2017, Ronostrand (Amerika 16, 9342 TC Eén); zie 

flyer in dit clubblad. 

Snertrit 
Zondag 26 november 2017, startlocatie volgt nog (incl. wat we gaan 

bezoeken), eindlocatie in Bunne. Wil je alleen snert mee eten? Ook dat 

kan! We zien je dan graag tussen 15.30 en 16.30 uur aan de Burchtweg 

10, 8496 PE te Bunne. Zie ook de flyer in dit clubblad. 

Nieuwjaarsborrel te Vlagtwedde 
Zondag 28 januari 2018, bij de penningdoos thuis in de verwarmde 

schuur aan de Venneweg 16, 9541 XN Vlagtwedde, met kampvuur & 

vreterij. 

Midwinterrit 
Zondag 4 maart 2018, uiteraard voor iedere deelnemer een rallybordje en 

de keuze tussen bikkel- en watjesroute, locatie volgt nog. 

Voorjaarstreffen te Ter Apel  (incl. ALV) 
Weekend van 27, 28 & 29 april 2018, ’t Schot 1m 9651 PG Ter Apel. Ons 

vertrouwde adres voor heerlijk genieten in het gras met een warme 

kantine en heerlijk ontbijt, muziek, kampvuur en de algemene leden 

vergadering.  

K(r)ampeertreffen te Nieuwolda  
Weekend van 29, 30 juni & 1 juli 2018, groot feest vanwege 40e editie 

van dit treffen, met BBQ, puzzelrit, konvooirit, schminken kids etc. 

Sportpark “De Boskamp” Noorderlaan 31, 9944 BT Nieuwolda. 


