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PROGRAMMA
Categorie Vertrek Aankomst

Tractoren 11:00 12:00
Solexen 11:45 12:45

Brommers 12:00 13:30
Motoren 13:00 14:30

Auto’s 14:00 15:30
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MONTAGE, VERKOOP EN SERVICE VAN:

GARAGE EN BEDRIJFSDEUREN,

DEUR EN POORT AANDRIJVINGEN

ROLLUIKEN EN ZONWERING

BEL OF SCHRIJF VOOR VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

p.a. Pruimenboomsteeg 15 tel.: 0162 - 319 102
4901 HP Oosterhout fax: 0162 - 319 677
e-mail: info@aromontage.nl atf.: 06 - 53 19 36 10

ARNO & ROB GEERTS
www.aromontage.nl



Meer tips? Vraag het aan Scheerders!

 Vaartweg 86  Dongen  t 0162 312 875
info@scheerders.nl  www.scheerders.nl

Is de 
VONK over- 
geslagen?

TIP #1

Enthousiast over elektrische of 
hybride auto’s? Onze opgeleide 
monteurs beschikken ook 
over de kennis en middelen 
om de nieuwste auto’s 
te onderhouden, 
repareren, controleren 
en te keuren.

Enthousiast over elektrische of 



21e Vaartse Oldtimerdag 
1 september 2019

Van harte welkom op de 21e Vaartse Oldtimerdag! Georganiseerd door de Stichting OldtimerVrienden-

Club, Dongen Vaart (OVC).

Wij, als OVC, streven er jaarlijks naar zoveel mogelijk oldtimervoertuigen uit de schuren te krijgen en aan het 
publiek te kunnen tonen, zodat deze prachtige creaties niet vergeten worden! Alle soorten en maten voertui-
gen zijn bij ons welkom. Het is schitterend mooi om te zien wat er door diverse bekende, onbekende en niet 
meer bestaande merken is ontwikkeld en aangerommeld om uit te komen bij onze hedendaagse vervoersmid-

delen. Dit willen wij graag in ere houden en aan de huidige generaties blijven tentoonstellen. Na-
tuurlijk hebben wij u als deelnemer hier hard voor nodig. 

Maar zeker zo belangrijk is onze grote groep aan enthousiaste medewerkers, die wij erg 
dankbaar zijn voor hun inzet op en rondom de Vaartse Oldtimerdag, om ieder jaar 
deze dag weer samen tot een groot succes te maken!

Nog steeds zijn wij er trots op om te kunnen zeggen dat wij een GRATIS evenement 
van deze omvang kunnen organiseren voor zowel deelnemers als bezoekers. Dit is te 
danken aan onze vele trouwe sponsors en ons ENVELOPPENSPEL, dat de nodige inkom-

sten binnenbrengt. Met als jaarlijkse hoofdprijs een OLDTIMER BROMFIETS! Houdt u 
dus zeker niet in als u onze enveloppen verkopers langs ziet lopen op het evenementen 

terrein! Voor € 0,50 koopt u één envelop en voor € 2,00 heeft u er vijf. Voor een bijdrage van enkele Euro’s 
heeft u dus een schitterende dag!

Jaarlijks wordt door OVC ook de Vaartse Bromfiets Tocht georganiseerd op 2de Pinksterdag. Met jaar-
lijks een deelnemersaantal van 200+ deelnemers, is het ondertussen een begrip onder de bromfietsritten. 
Met jaarlijks vele complimenten over een perfect uitgezette rit. Mocht u dus nog een oldtimerbromfiets in de 
schuur hebben staan, dan zien wij u graag terug bij de 12e Vaartse Tocht op 31 mei 2020!

Bezoek ook zeker eens onze Facebook pagina www.facebook.com/ovcdv 

of website, www.oldtimervriendenclub.nl, om op de hoogte te blijven 

van nieuwe ontwikkelingen en al onze fotoalbums terug te zien!

Afgelopen november hebben wij helaas onverwacht afscheid moeten nemen van onze voorzitter, me-
deoprichter en boegbeeld van de Vaartse Oldtimerdag, Piet Schellekens. Al sinds het begin van de Vaartse Old-
timer dag was Piet betrokken bij onze club, vooral als de grote stimulator. Hij was de stuwende kracht van veel 
activiteiten, dankbaar naar iedereen en als een magneet hield hij iedereen bij de club betrokken. Iedereen die 
op ons evenement komt kende Piet, en Piet kende iedereen. Hij was het eerste aanspreekpunt voor arriveren-
de deelnemers, maar ook voor de bezoekers en de medewerkers op de dag. 

Kortom, hij was een onmisbare schakel in het geheel, waardoor het huidige bestuur een fikse opgave heeft 
gekregen om de hele dag weer in goede banen te kunnen leiden. Daarom zijn wij Carla Smulders, jarenlange 
rechterhand van Piet, erg dankbaar voor haar herintreding tot het OVC bestuur. Mede hierdoor kunnen wij u 
welkom heten op de 21e Vaartse Oldtimerdag! 

Het bestuur wenst u, mede namens al onze medewerkers, een prettige dag toe en hoopt u ook volgend jaar 
weer te zien op de 22e Vaartse Oldtimerdag, 6 september 2020!

Stichting Oldtimervriendenclub: Anton Smulders 
      Carla Smulders 
      Eric Verstijnen 
      Gerard de Smit 
      Maurice Nijkamp 
      Michiel Theeuwes 
      Sander Smulders

http://www.facebook.com/ovcdv 
http://www.oldtimervriendenclub.nl


GAAT U NIEUW BOUWEN OF VERBOUWEN?
UW BOUWPLAN BEGINT BIJ JAC KLIJN!

Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T 0416 280 055 | F 0416 278 645 | info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL

Maakt een nieuwe badkamer onderdeel uit van uw bouwplannen? Stap 

binnen in de schitterende showroom van Jac Klijn in Kaatsheuvel. Hier 

vindt u een inspirerende collectie sanitair, tegels en badmeubels. Tientallen 

compleet ingerichte badkamers  die u zeker op ideeën brengen. Bovendien 

heeft Jac Klijn meer dan 10.000 verschillende bouwmaterialen!



Beste bezoekers, DEELNEMERS, SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

Geregeld wordt mij gevraagd om wat dingen te schrijven in ons programmaboekje, en 
over het algemeen zijn dat allemaal leuke dingen! Nu werd mij gevraagd om een keer 

voor iets minder leuks wat op papier te zetten, wat me best zwaar valt.

Zoals iedereen weet gaat achter deze Oldtimerdag heel wat organisatie, vergaderen 
en creatief denken vooraf, wat wij doen met een heel grote groep bestuur en mede-

werkers met ieder zijn eigen inbreng en vaardigheden.

Nog nooit eerder werden wij drie keer in een korte tijd geconfronteerd met het verlies 
van mensen uit onze hechte groep, waarvan de meeste al vanaf het begin met hart en 

ziel betrokken zijn bij dit evenement!

De meesten van u weten nog wel dat eind vorig jaar, om precies te zijn 22 November 
2018, we geheel onverwachts afscheid hebben moeten nemen van Piet Schellekens; 
één van de oprichters en de kartrekker van deze club enthousiaste mensen. Dit was 

toen voor niemand te bevatten, zo plotseling.

Helaas was dit niet het enige droeve feit. Op 14 Februari bereikte ons het schokkende 
bericht dat Kees Emmen, een van de harde werkers die op de zaterdag met opbouwen, 
de zondag zelf en ook de maandag met opruimen, altijd aanwezig was. Iedereen kent 
hem van het rangeren van de auto’s op de dag zelf en de enveloppen verkoop maar 
voor ons was het een stille werker die alles mee aanpakte. Kortom een harde werker 

binnen onze club!

En dan, tot overmaat van ramp, ontviel ons op 3 Mei ook nog Jo Schellekens-Smulders, 
zoals de meesten wel weten, de vrouw van Piet. Bekend van de inschrijftafel en één 

van de aanspreekpunten van onze organisatie. Zij was ook vanaf het eerste uur nauw 
betrokken bij de organisatie en niet te vergeten bij het regelen van de prijzen van de 

loterij!

Nu zult u zich afvragen: is er dan nog animo om dit evenement voort te zetten na al 
dit verdriet. Gelukkig zijn enkele mensen bij elkaar gaan zitten en met veel overleg en 

schuiven in het bestuur is het toch weer goed gekomen, zoals u vandaag kunt zien. 
Makkelijk is het niet om de weggevallen plaatsen weer in te vullen. Voor ons is het een 
dag van herinneringen aan deze mensen; in onze gedachten zijn ze hier nog aanwezig.

Piet, Kees en Jo, we zullen jullie missen, maar we zijn er ook van overtuigd dat jullie het 
alle drie mooi zouden vinden dat het vandaag weer een gezellige en drukke dag is op 

de Vaart en dat iedereen hier aanwezig een mooie dag zal hebben!

Bedankt voor jullie inzet al die jaren!

{ }



www.merkxkozijnen.nl     
info@merkxkozijnen.nl    0162 314260



Vaartweg 113, 5106 NC, Dongen Vaart

Gespecialiseerd in het machinaal 
verlijmen van kalkzandsteen-elementen

Polluxstraat 6, 5047 RB Tilburg
verkoop@hgt-tilburg.nl – T. 013-5711790

Compleet assortiment
voor de horeca

www.hgt-tilburg.nl



Enveloppenspel
BESTE BEZOEKER OLDTIMERDAG 2019

Fijn dat jullie er allemaal weer zijn, hartelijk welkom op 
de 21e Vaartse Oldtimerdag!

Wat is het fijn om te merken 
dat onze moeite van het 
organiseren en opbouwen 
elke keer wordt beloond 
door die geweldige belang-
stelling van zo veel bezoe-
kers die elk jaar weer de 
weg weten te vinden naar 
ons mooie dorpje de Vaart, 
van heinde en verre komen 
die naar ons evenement.

Natuurlijk zijn er mensen die 
hier voor de eerste keer zijn 
door toeval omdat ze hier 
langs kwamen rijden en ko-
men kijken of door mond op 
mond reclame maar het me-
rendeel zien we echt ieder jaar hier weer rondlopen, een 
deel hiervan kennen we persoonlijk en dat waarderen wij 
zeer.

Dat geld natuurlijk ook voor de deelnemers die hier met 
hun voertuigen aanwezig zijn, vele van hen komen hier 
trouw ieder jaar en er zijn mensen die al vanaf het begin 
in 1999 hier komen, geweldig!

Er zijn mensen bij die s ’morgens al heel vroeg vertrekken 
om het halve land door te rijden om hier aanwezig te 
zijn met hun trekkers, motoren, auto’s, vrachtwagens en 
brommers om deze door iedereen te laten bewonderen 
en niet te beroerd zijn om ook uitleg te geven over hun 

passie!

Zoals u 
gemerkt 
heeft is 
het ook 
fijn dat 
je aan dit 
evene-
ment hele-
maal gratis 

kunt deelnemen en gratis kunt bezoeken, waar maak je 
dat nog mee, bijna overal wordt er op dit soort evene-
menten toch een financiële bijdrage gevraagd in de vorm 
van inschrijfgeld, entreegeld of toch minstens betaald 
parkeren!

Hier zijn wij nog steeds in staat om deze dag helemaal 
gratis te houden, wat een steeds zwaardere opdracht 
wordt, alles wordt duurder, de vergunningen, veiligheids-

voorzieningen en verkeersbegeleiding, alles kost tegen-
woordig veel geld.

In de beginjaren van het evenement was dat allemaal 
nog een stuk eenvoudiger en dus 
ook nog goedkoper maar tijden 
veranderen en ook wij dienen te 
voldoen aan allerlei eisen die te-
genwoordig worden gesteld aan 
dergelijke bijeenkomsten met veel 
publiek!

Vandaar dat ik u wil vragen om 
alstublieft deel te nemen aan 
ons enveloppen-spel. Dit is voor 
ons een zeer voorname bron 
van inkomsten om ook de jaren 
hierna nog steeds deze dag te 
blijven organiseren, en zoals 
de meesten al weten, voor het 
geld hoef je het niet te laten, 

de enveloppen kosten 0,50 Euro en 
voor 2 Euro maakt u al vijf keer kans op een van de talloze 
prijzen!

En die prijzen mogen er zijn, heel veel sponsors stellen 
deze ter beschikking en daar zijn wij natuurlijk ontzettend 
blij mee, van de kleine tot de grote prijzen, al jaren heb-
ben we een vaste club van bedrijven en particulieren die 
deze schenken en hiervoor zijn we heel erg dankbaar!

Dus beste bezoekers en deelnemers, heeft u een klus in 
of om huis of zoekt u iets wat u aan wilt schaffen, kijk 
eens door dit programmaboekje en ik weet zeker dat u 
iemand vind die het voor u kan regelen of doen, allerlei 
verschillende soorten bedrijven steunen onze club!

De hoofdprijs is altijd een prachtige oldtimer brommer 
die te zien is tegenover 't Karrewiel op de hoogwerker 
van ARO Montage, één van onze trouwe sponsors. Daar 
staat hij weer te blinken in de zon, die hopelijk vandaag 
uitbundig schijnt want dat kunnen we helaas niet zelf re-
gelen!

En de hoofdprijs dit jaar is weer een gewild object, een 
echte oldtimer maar ook een brommertje waar je da-
gelijks mee kunt rijden, de al jaren bekende PUCH MAXI 
type S, wie kent hem niet, half Nederland heeft ooit een 
Puch Maxi in wat voor type dan ook gereden.

Deze hele knappe brommer komt uit de uitgebreide ver-
zameling 
van Kees 
van Don-
gen, al ja-
renlang een 
trouw me-



dewerker aan dit evenement en deelnemer met zijn Steyr 
trekker, die deze brommer wegens ernstige ziekte van de 
hand doet en hem belangeloos aan de club beschikbaar 
stelt, waarvoor we hem ontzettend dank-
baar zijn!

Ook is Kees al sinds het begin van 
deze oldtimerdag de man die de 
trekkertocht ieder jaar uitzet, alle 
deelnemers ontvangt, niet te ver-
geten altijd op kop van deze groep 
rijdt, en op die manier maakt dat 
niemand verdwaalt in de mooie 
Brabantse dreven zodat ook ieder-
een weer op de Vaart terugkeert!

Kees is ook verwoed verzame-
laar van alles wat vroeger rond 
huis te vinden was maar ook van 
Steyr en deze brommer stond voornamelijk bij 
hem omdat deze merknaam ook voorkomt op het type-
plaatje van de brommer nl.: STYER-DAIMLER-PUCH A.G. 
uit Graz in Oostenrijk. Het is een brommer van eind 1976 
met Nederlands goedkeuringsnummer B-1501.

Deze brommer is een heel speciale uitvoering met zwarte 
kleur en rode accenten, wat ook terugkomt in de wielen, 
deze zijn ook zwart met een mooie rode bies, lopend 
als een zonnetje en voor dat hij hier is neergezet geheel 

technisch in orde gemaakt door een van onze ervaren 
sleutelaars, kortom u “krijgt” geen kat in de zak!

De brommer heeft nog geen kenteken maar dat is voor 
de gelukkige winnaar maar een formaliteit, deze 

brommertjes zijn bekend bij de 
RDW, alle nummers kloppen 
en het originele Nederlands 
goedkeuringsnummer staat in 
het frame, dit is dus een peu-
lenschilletje!

Wij hopen dat iedere bezoeker 
dus meedoet aan het envelop-
penspel zodat we volgend jaar, 
ook weer ons best kunnen doen 
met ons allen om de 22e Vaartse 
oldtimerdag ook weer kunnen 
laten doorgaan, want ik val mis-
schien in herhalingen maar deze 

centen hebben wij als vereniging echt nodig om alles 
weer rond te breien!

Namens iedereen van het bestuur en de hulptroepen al-
lemaal hartelijk dank voor uw deelname en bezoek, daar 
doen we het tenslotte voor, maar ook voor het meedoen 
aan het enveloppenspel en hopelijk allemaal weer tot de 
volgende keer, wij kijken er al weer naar uit! 

- Ad de Smit



Loon en 
Grondverzet 

W. Liesen 

Mobiel: 06 30 05 81 11
Email: willemliesen@outlook.com

E&R Classics
Kleiweg 1 5145 NA Waalwijk, The Netherlands

+31 (0)416 751 393 

erclassics.cominfo@erclassic.com E&R Classics



E&R Classics
Kleiweg 1 5145 NA Waalwijk, The Netherlands

+31 (0)416 751 393 

erclassics.cominfo@erclassic.com E&R Classics





Collage 20e editie
Oldtimerdag Dongen Vaart

2 september 2018

Bezoek ook eens onze Facebook pagina:
facebook.com/ovcdv

http://www.facebook.com/ovcdv


 www.oldtimervriendenclub.nl

http:// www.oldtimervriendenclub.nl


Kijk ook eens op onze site, hier vindt u de fotoalbums van 

de voorgaande edities van de  

Vaartse Oldtimerdag en Vaartse Bromfietstocht

www.oldtimervriendenclub.nl

facebook.com/ovcdv

http://www.oldtimervriendenclub.nl
http://facebook.com/ovcdv


Grondwerken
M. Verbunt 

M. Verbunt - Gemeenteweg 3 - 5016 NK Dongen
Telefoon 06 201 353 14



Verhuur /  Verkoop van Plantenzuilen
Vaartweg 186  -  5106 NG Dongen  -  Tel. 0162 - 313538

Lage Ham 176
5102 AE Dongen

verzekeringsadviseur

e  jeroenbaas@hetnet.nl
t   0162-31 41 51
m  06-49 32 49 92

Jeroen Baas

assurantiënbaas



Noteer alvast in uw 
agenda 

6 September 2020
Vaartse Oldtimerdag

Openingstijden
di 10.00 - 17.00
do.     10.00 - 20.00
vr. 10.00 - 17.00
zat. 09.00 - 17.00
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- BROMFIETSEN EN ONDERDELEN
- SHOWROOM
- WEBSHOP
- ONLINE BESTELLEN EN MEER
- OOK ONDERDELEN VOOR ZÜNDAPP,  KREIDLER,  HONDA,

VESPA,  ILO,  SACHS ETC.

W W W . R I N K Y T O Y S . N L

PUCH & TOMOS SPECIALIST

www.maijerstechniek.nl

Las- en montagewerken



Al jarenlang is de roodzwarte Citroen Traction-Avant van 
Nico Driessen een bekende verschijning op de Vaartse Oldti-
merdag. De oldtimer vriendenclub (OVC) werd ruim twintig 
jaar geleden door een aantal vrienden opgericht en vrij snel 
werd aan Nico gevraagd om tot het bestuur toe te treden.

Toen er een verdeling van de taken 
moest komen was duidelijk dat 
Piet Schellekens secretaris/ pen-
ningmeester zou worden. Nico 
vertelt vervolgens over de enorme 
hoeveelheid werk die Piet tot aan 
zijn dood heeft gedaan.

Anton Smulders zou de bromfietsen 
doen en Nico werd tot voorzitter 
gebombardeerd. Hij is allang geen 
voorzitter meer maar heeft wel erg 
lang in het bestuur gezeten. Nico is 
er vorig jaar pas mee gestopt. 

Als redenen om destijds bij de club te komen geeft Nico aan 
dat hij het belangrijk vindt dat de manier waarop men zich 
vroeger vervoerde in stand gehouden wordt zodat ook de 
jongere generaties dat meekrijgen. Hij hoopt ook dat het 
duidelijk wordt dat onze ouders toen anders leefden, veel 
relaxter en minder gehaast. De club speelt daarbij een be-
langrijke rol.

25 jaren geleden heeft Nico zijn Citroen gekocht. Hij koos 
deze Citroen uit het eind van de jaren 50 van de vorige 
eeuw, omdat hij tijdens zijn militaire dienst met zo’n auto 
door de bossen had gecrosst en ervaren had dat ze lekker 
reden. 

Volgens Nico zijn er mensen die een oldtimer voor de heb 
aanschaffen. Anderen sleutelen graag en weer anderen 
kopen een oldtimer om ermee te kunnen rijden. Voor hem 
gelden alle drie deze redenen.

Vanwege zijn technische achtergrond heeft Nico altijd veel 
interesse in technische ontwikkelingen gehad. Bij deze auto 
gold dat het ontwerp zijn tijd ver vooruit was. De auto werd 
op een voor die tijd moderne manier gefabriceerd, had 
voorwielaandrijving, soepele torsievering en een zelfdragen-
de carrosserie. Echt een auto voor de heb dus.

Ondanks het vooruitstrevende ontwerp is het een auto waar 
je nog gemakkelijk zelf aan kunt sleutelen. Nico heeft in die 
25 jaar het een en ander aan zijn Traction –Avant aangepast 
als hij dacht dat het een goede verbetering was (puristen 
waren het dan soms niet met hem eens). In de loop van de 
tijd is er in het verkeer veel veranderd en daar heeft 

men bij het originele ontwerp geen reke-
ning mee gehouden. Hij geeft als voor-
beeld de files waar hij soms in terecht 
komt. Deze zorgden voor problemen met 
de koeling van de motor (files waren er 
60 jaar geleden nog niet). Nico heeft dit 
met een 12Volt koeler opgelost maar 
omdat de spanning van de auto maar 
6 Volt is werkt hij maar op halve kracht 
maar dat is net genoeg.Op dit moment 
voert hij alleen nog klein onderhoud uit 
want gezien zijn leeftijd wordt liggen 
onder de auto steeds zwaarder.

Hij rijdt nog steeds met zijn Traction-Avant. Niet zoveel 
kilometers als jaren geleden toen hij wel zo’n 15.000km 
per jaar reed. In zijn garage hangen dan ook talloze herin-
neringsplaatjes aan de vele toertochten die hij in Frankrijk 
gereden heeft. Hij is zelfs in Lapland tot boven de poolcirkel 
gereden. Daar is 
hij bijna niet meer 
weggekomen. 
Niet vanwege het 
slechte weer maar 
vanwege de vele 
Japanners die 
daar met hem en 
zijn auto op de 
foto wilden.

Net voor dit interview is hij de autorit van 2019 al weer aan 
het uitzetten en ongetwijfeld wordt dat voor de deelnemers 
van vandaag weer een mooie rit. Ruim twintig heeft hij er al 
voor de OVC al in elkaar gezet. Op dit moment is hij ze aan 
het verzamelen zodat hij ze te zijner tijd aan zijn opvolger 
kan overdragen. Nico blijft in ieder geval, zolang hij kan, als 
vrijwilliger actief. 

Als bestuur danken wij danken Nico Driessen voor zijn on-
misbare bijdrage van 20 jaar 
aan de Oldtimervrienden-
club!

- Ad van der Heijden

De passie van Nico Driessen



TB Classic Car Products

Tapijtsets
Bekledingsdelen
Cabriodaken en toebehoren
Start Lock

Kentekenplaten
Verzendservice

Pottebakkerstraat 48, 4905 AK Oosterhout
Tel. 06 - 22 95 46 46
info@autotapijt.nl - www.autotapijt.nl

DRIESTRA BV

Gespecialiseerd in:

Industrieweg 93b - 5145 PD Waalwijk
Tel. 06 - 24 76 97 12

www.driestra.nl

Jachten - Casco’s - Onderwaterschepen
Fijnstralen van o.a. Oldtimers

Glasparelen van aluminium, rvs

STRALEN - SCHOOPEREN - COATEN
POEDERCOATEN - NATLAKKEN
Straal- en conserveringsbedrijf

Handelsonderneming
In- en Verkoop van bouwmaterieel & benodigdheden

Kijk voor onze actuele voorraad en aanbiedingen op:

www.ivohandelsonderneming.nl

Antoniusstraat 7  -  Kaatsheuvel  -  Tel: 0416-272561  -  Mob: 0612622921



 

 

Maurice Smulders

Wilgenstraat 10, 5104 CM Dongen
Gsm. 06 - 11 07 12 00

E-mail: schildersbedrijfsmulders@gmail.com



De Vaartse Bromfiets tocht is, als wij voor ons zelf mogen spreken, een begrip tussen de bromfietsritten in 
Noord-Brabant. Dit jaar, op 10 juni (2e Pinksterdag), was de twaalfde editie georganiseerd. Een klein groepje 
bromfietsfanaten en medewerkers van de Oldtimer Vrienden Club Dongen-Vaart (OVC) neemt jaarlijks de taak op 
zich om de Vaartse Bromfiets Tocht te organiseren. Een rit van ± 95km voor oldtimer bromfietsen door het mooie 
Brabantse land en haar grenzen. Met wederom ruim tweehonderd ingeschreven deelnemers kunnen wij weer 
spreken van een zeer geslaagde editie!

Dit jaar is de Vaartse Bromfiets Tocht voor de twaalfde 
keer gereden. Bij deze wil ik de organisatie van deze 
tocht nogmaals bedanken voor hun inzet. Een volledig 
uitgepijlde rit voorbereiden is aardig tijdrovend werk 
voor de organisatie. Uiteraard wordt eerst bepaald 
welke richting we uitgaan, waarna globaal een rit 
wordt uitgezet. Hierna wordt deze meerdere keren 
voorgereden met de brommer om deze op diverse 
punten te verbeteren. De honderden routepijlen wor-
den eerste Pinksterdag met een handvol brommerrij-
ders over de route verspreid. Waarna op de ochtend 
van de rit zelf nog een snelle controleronde wordt 

gereden om te controleren of alles nog daadwerkelijk in orde is. Als de tocht is afgelopen en iedereen staat weer 
veilig bij ’t Karrewiel, dan zijn wij nog niet klaar. De dag erna worden alle routepijlen weer opgehaald, zodat er 
nergens afval achterblijft en wij met deze routepijlen ook de volgende ritten weer kunnen uitzetten. Al met al dus 
een flinke klus waar wij onze medewerkers zeer dankbaar voor zijn! 

Als organisatoren zijn wij jaarlijks Tweede Pink-
sterdag iets voor 9.00 uur aanwezig bij Café-Zaal ’t 
Karrewiel om de laatste voorbereidingen te treffen. 
Niet veel later komen dan de eerste deelnemers 
binnen ‘geprutteld’. Waarna de parkeerplaats 
achter ’t Karrewiel vol stroomt met allerlei brom-
mertjes. De meest bekende brommermerken zijn 
jaarlijks sterk vertegenwoordigd; Zundapps zie je 
overal in grote getale, daarnaast zien we ook de 
van oudsher grootste concurrent Kreidler sterk 
vertegenwoordigd. Maar merken als Puch, Tomos, 
DKW, Yamaha, Suzuki, Honda en Hercules zijn ook 
goed vertegenwoordigde merken. En wat denkt u 
van de merken Flandria, Jamathi, Royal Nord en diverse anderen? Ook deze duiken er jaarlijks diversen van op. 

Al deze merken worden op een eigen manier bereden en tentoongesteld. Er komen bromfietsen binnen rijden 
welke mooier zijn dan dat ze ooit de fabriek zijn uitgekomen, en daarnaast zijn er ook diverse mensen die het 
juist het mooiste vinden de brommer in een zo origineel mogelijk (gebruikte) staat te houden.  
Tientallen specials en bijzondere creaties zien we ook jaarlijks verschijnen. Brommers die een aantal keer per jaar 

de garage uit komen en brommers die nog steeds dagelijks 
bereden worden.

Sterke verhalen, de meest fantastische uitspraken over op-
voeren, "hoe hard loopt de jouwe", "de mijne was een paar 
weken terug weer kapot", "zo één heb ik er vroeger ook ge-
had/gewild" en vele andere mooie conversaties gaan rond. 
Voor het vertrek van de hele stoet blijven deze gesprekken 
toch ieder jaar erg mooi om aan te horen tussen deelne-
mers, liefhebbers en toeschouwers onder elkaar. 

DE Vaartse bromfiets tocht



Even inschrijven bij de inschrijftafel voor de Vaartse Tocht is een 
kleine moeite. U krijgt er sowieso 3 consumpties (1 voor en 2 na de 
rit), een mooie uitgepijlde rit en onze hulp bij eventuele pechgeval-
len, voor terug. 

Ieder jaar bewijst onze bezemwagen weer zijn dienst. Hoe groter 
de opkomst, hoe meer kans op pechgevallen… Kleine reparaties 
worden langs de weg door de mannen van de bezemwagen uitge-
voerd. Indien dit niet mogelijk is wordt de brommer netjes bij ’t 
Karrewiel afgezet. Een stukje service waar toch ieder jaar gebruik 
van gemaakt wordt.

Om 11.30 uur is het tijd voor de start van de twaalfde Vaartse 
Bromfiets Tocht. De tweewielers worden aangekickt, aangefietst en 

sommige aangeduwd. Het parkeerterrein vult zich met 2-takt dampen die zich verspreiden door de kern van Don-
gen-Vaart als de stoet in een lange sliert vertrekt om te beginnen aan de Vaartse Tocht. Na enkele kilometers be-
gint de sliert langzaam uit elkaar te vallen. Mensen gaan groepjes vormen, bekenden blijven bij elkaar, ‘snelle jon-
gens’ schieten voorruit, onbekenden van elkaar met hetzelfde tempo leren elkaar kennen: zo vindt iedereen zijn 
plekje. Dit is het voordeel van een met pijlen 
uitgezette route; mensen kunnen hun eigen 
dag bepalen, zolang onze rit maar gevolgd 
wordt uiteraard! Dit wordt dan ook altijd als 
zeer prettig door de deelnemers ervaren. 

Wij reden dit jaar langs en door dorpjes zoals 
o.a. Rijen, Gilze, Alphen, Poppel, Hoge en 
Lage Mierde, Esbeek, Hilvarenbeek, Goirle, 
Riel en Hulten, waarna we weer terug rich-
ting Dongen-Vaart rijden. 

Wij proberen er ieder jaar naar te streven 
zoveel mogelijk door het buitengebied te 
toeren, drukke punten te vermijden, vol-
doende horeca onderweg tegen te komen en te blijven zoeken naar de kleine weggetjes die voor het meerendeel 
nog onbekend zijn. En om na de rit bij ’t Karrewiel af te sluiten met een hapje en een drankje van de eerder ont-
vangen consumptiebonnen, en dan ook vooral met alle deelnemers nog eens na te praten over de mooie rit. Dit 
maakt de Vaartse Bromfiets Tocht tot wat hij is!

Bent u al eerder deelnemer geweest, dan graag tot de volgende editie! Bent u nieuwsgierig geworden en heeft u 
een brommer ouder dan 30 jaar in uw schuur staan, dan verwelkomen wij u ook graag op de volgende editie van 
de Vaartse Bromfiets Tocht!

 
- Sander Smulders

facebook.com/ovcdv

De 13e Vaartse bromfiets tocht 2020
Maandag 31 Mei 2020 (2de pinksterdag)

Alle oud, en hopelijk ook nieuwe deelnemers, tot dan!
voor meer info zie: 

facebook.com.ovcdv en oldtimervriendenclub.nl

http://facebook.com/ovcdv
http://facebook.com.ovcdv
http://oldtimervriendenclub.nl




Multidisciplinaire zorg op een groene locatie

Eindsestraat 45   5105 AA Dongen
www.aactz.nl   info@aactz.nl   0162-320674

Diagnostiek
Behandeling
Begeleiding

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling voor jeugdigen 
en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger. Tevens geschikt voor 
jeugdigen en volwassenen met NAH.

Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is ’t Zonneke  
uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum. Dankzij de unieke combinatie van ervarings-
deskundigen en geschoolde professionals kan aan volwassenen en kinderen met een lichte 
tot (zeer) complexe problematiek de benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.



Altijd een goed idee!

Reclame   Drukwerk  Belettering  Media
Eindsestraat 37-A  5105 AA Dongen  Tel. 0162-31 00 30  www.fmggroep.nl

 

 

 
Hoge Ham 170  |  5104 JM Dongen

Voor grote of kleine ongelukjes...

ACR  GROUP
T: 0416 317890
WWW.ACRGROUP.NL

• UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

• LAKREPARATIE (SPOTREPAIR)

• BEKLEDING HERSTEL 

• RUIT HERSTEL



Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen

Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

Email notarissen@notariskantoordongen.nl
www.notariskantoordongen.nl

 

Notarissen
Mr. B. van de Graaf
Mw. mr. H.R. van Dueren den Hollander

Discus Dierenshop
Leo van Riel
Monseigneur Nolenslaan 17
Dongen



Bel vrijblijvend voor een offerte
Voor al uw
(RENOVATIE) KOZIJNEN
SCHUIFPUIEN
RAMEN
DEUREN
TRAPPEN

MACHINAAL TIMMERBEDRIJF MAAS b.v.
De Leest 18 - Dongen - Tel. 0162 - 32 34 97 /  06 - 23 32 60 42 - Fax 0162 - 31 07 84

Internet: www.maas-timmerbedrijf.nl

VOORPARTICULIEREN BEDRIJF

In- en verkoop van auto's & klassiekers





Ontwerp

Zakelijk drukwerk
Grootformaat printen

Copy shop

Jubileum kaarten

        Meer smaken
dan alleen drukwerk

Hoge Ham 82  |  5104 JH  Dongen  |  Tel. 0162 - 31 37 57
verkoop@leijtenbv.nl  |  www.leijtenbv.nl



Voor een betrouwbare auto...

GARAGEBEDRIJF

JABE DONGEN B.V.

Berlagestraat 31, 5103 MA Dongen
Tel. 0162 - 314717

www.vanloondongen.nl

E-mail:
info@vanloondongen.nl

Eindsestraat  65a - 5105 AB Dongen
Tel. 0162-315639 - Fax 0162-321211



DYLAN
PARTYVERHUUR

VERHUUR VAN TAFELS,
BARTAFELS, STOELEN, SERVIES,

DIV. PARTYTENTEN, OLDTIMERS, ETC.

Ger. Majellastraat 49
5101 BE Dongen

Wendelnesseweg Oost 4 Sprang-Capelle 0416-311637



  INSTALLATIE KIMENAI

Jan Kimenai Voor uw verwarming, 
Loodgieterwerk, 
Onderhoud en storingen.

Eindsestraat 79 
5105 AB
Dongen

Telefoon: 06-23801856
Fax:   0162-220432

 

 

 

 

 Camperbouw 
Als u uw eigen bus wilt ombouwen tot een mooie camper.  

 
 Camperverhuur 

Die mooie roadtrip gaan maken? Bij ons kunt u terecht voor de 
huur van een VWT5 campers.  

 
 Camperoccasions 

We bieden diversen camper occasions aan. 
 

 Inkoop 
Wij kopen uw camper, caravan, auto, motor, boot. 

 

 www.camperbouw-verhuurdongen.nl 
Vaartweg 131B, 5106 NC Dongen 

06-41309576 
info@camperbouw-verhuurdongen.nl 

 



De Hak 15, Dongen
0162 - 323 130
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur
Zaterdsag van 09.00 - 18.00 uur

Middelstraat 8
5171 NJ
De Moer

013-5799440
06-51947476

www.reneverboven.nl

info@reneverboven.nl

OOK VOOR RIOOL ONTSTOPPINGEN



SELF SERVICE

AUTOWASCENTER SMULDERS
HOOFDSTRAAT 97  -  5171 DK KAATSHEUVEL  -  TEL.  06 - 51 11 96 33

OPENINGSTIJDEN:

van 8.00 tot 23.00 uur - 7 dagen per week

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

F.J.M. CORNELISSEN

nieuwbouw
renovatie
stallenbouw

kracht-installatie
licht-installatie
onderhoud
storingen

De Els 4 - 5107 RK Dongen
Telefoon 0162 313 016

uw adres voor:

www.cornelissenelektrotechniek.nl

In- en verkoop 
van motoren

Ad Klijn

Mobiel: 06 - 53943779
De Moer



André's Auto’s 
Laagstraat 23 
5121 ZD Rijen 

06-23578601
andrees-autoos@onsbrabantnet.nl



 Kunt u ook aan de olievlekken zien waar uw oldtimer meestal staat?

 Of sleutelt u regelmatig aan uw klassieke brommer, auto of tractor?

Voorkom olielekkages d.m.v. de VanDo Milieu-mat! (160 x 100 cm)

Alles voor het opvangen, absorberen en reinigen van olie- en brandstoflekkages

Ook voor (tijdelijke / opzet) roetfilters!

Zie voor meer info: www.vandoclean.nl of vraag onze catalogus aan!

VanDoClean B.V. / Absorbit      Tel: 0416-66 80 60  

De Hoogt 25, Loon op Zand        Fax: 0416-66 80 65

Vaartweg 202, Dongen



Grote of kleine ongelukjes...

ACR  GROUP  -  WWW.ACRGROUP.NL 
BERKHAAG 16 -  SPRANG-CAPELLE  - T: 0416 317890

                   UITDEUKEN ZONDER SPUITEN - LAKREPARATIE (SPOTREPAIR) - BEKLEDING HERSTEL - RUIT HERSTEL

     REPARATIEKOSTEN VAAK ONDER HET EIGEN RISICO-BEDRAG - SAMENWERKING MET ALLE VERZEKERINGEN





Zet alvast in uw agenda: Oldtimerdag 6 sept 2020





Inkoop - Verkoop
Verhuur
Reparatie
Onderdelen

Hoge zandschel 33 Telefoon  0416 - 27 85 97
5171 TH  Kaatsheuvel Fax  0416 - 28 41 80

B.V.

aannemingsbedrijf

C van LEIJSEN v.o.f.

Kwaliteit staat bij ons voorop

Kleindongenseweg 69A, 5106 AB Dongen
Tel.: 0162 - 312245  -  Fax: 0162 - 310274

E-mail: info@bouwbedrijfvanleijsen.nl
www.bouwbedrijfvanleijsen.nl

NVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

Elektrotechnisch Installatiebedrijf

F.J.M. CORNELISSEN

nieuwbouw
renovatie
stallenbouw

kracht-installatie
licht-installatie
onderhoud
storingen

De Els 4 - 5107 RK Dongen
Telefoon 0162 313 016

uw adres voor:



CarburateurWinkel
Dongen

www.carburateurwinkel.nl
info@carburateurwinkel.nl

Tel: 0162 22 32 78

WATERTORENSTRAAT 6 
 5102 AG  DONGEN
TEL.: 0162-312971 
 FAX: 0162-318686

Frans van den
MOSSELAAR
Autorecycling & Autodemontage b.v.

Het adres voor al uw oude auto’s en wrakken.
Tevens ontvangt u een RDW erkend vrijwaringsbewijs.
Auto’s worden opgehaald in de regio.

Ook uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Openingstijden: maandag/vrijdag 08.30 tot 12.00 uur
  13.00 tot 17.30 uur
 zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Wenst u heel veel plezier op de Oldtimerdag!

tel: 06-28343531Gemeentenweg 13  Dongen vaart 

 

 
            



LuBo Prevent

Bedrijfshulpverlening
Blusinstrukties - Brandpreventie

0161-220554
06-21590510

E-mail: LuBo-prevent@hetnet.nl

Vaartweg 113, 5106 NC, Dongen Vaart

Gespecialiseerd in het machinaal 
verlijmen van kalkzandsteen-elementen



Albionstraat  24
5047 SJ  TILBURG
T 013 570 08 37

F 013 571 00 01
mail@strabeko.nl
www.strabeko.nl

Strabeko b.v. Tilburg

Albionstraat  24
5047 SJ  TILBURG
T 013 570 08 37

F 013 571 00 01
mail@strabeko.nl
www.strabeko.nl

Strabeko b.v. Tilburg

Albionstraat  24
5047 SJ  TILBURG
T 013 570 08 37

F 013 571 00 01
mail@strabeko.nl
www.strabeko.nl

Strabeko b.v. Tilburg
Albionstraat  24
5047 SJ  TILBURG
T 013 570 08 37

F 013 571 00 01
mail@strabeko.nl
www.strabeko.nl

Strabeko b.v. Tilburg

0163894.pdf   1 19-2-2016   16:02:04

Wij danken al 
onze 

medewerkers!

Zonder hen is 
dit evenement 
niet mogelijk!



GROENTEN EN FRUIT
Kleindongenseweg 78 - Tel./ Fax 0162 - 3130 99

Dinsdag
middag
gesloten

STOPSTOP...... even fruit halen

HET TOTALE 
AARDAPPELEN-, GROENTEN- 

EN FRUITPAKKET
steeds weer vers en voordelig 

ook voor horeca

Vele soorten appels
Alle verdere fruitsoorten

ook exotische vruchten, e.d.

Groenten
Het hele assortiment

Het hele jaar rond

AARDAPPELEN
EIEREN

UIEN

EIGEN APPELSAP
CONSERVEN

FRUITSCHALEN
PEULVRUCHTEN

Gesneden Groenten
Dagelijks vers door ons 

gesneden.
Ook div. rauwkostsalades

Autobedrijf A. Peters

Antoniusstraat 44, 5171 DC Kaatsheuvel
0416 - 27 23 11 / 06 - 57 32 76 33
info@autobedrijfpeters.com

Technische restauratie van Engelse klassiekers.
Gespecialiseerd in Austin-Healey en Jaguar

Grote voorraad ruilmotoren en versnellingsbakken
Ook voor APK en onderhoud van uw klassieker



Pastoor Kampstraat 4
5176 NP  De Moer

Tel.: 013  57 99 705
Fax: 013  57 99 706

Gsm: 06  20 41 36 10

Middelstraat 8
5171 NJ
De Moer

013-5799440
06-51947476

www.reneverboven.nl

info@reneverboven.nl

OOK VOOR RIOOL ONTSTOPPINGEN

aannemingsbedrijf

C van LEIJSEN v.o.f.

Kwaliteit staat bij ons voorop

Kleindongenseweg 69A, 5106 AB Dongen
Tel.: 0162 - 312245  -  Fax: 0162 - 310274

E-mail: info@bouwbedrijfvanleijsen.nl
www.bouwbedrijfvanleijsen.nl

NVOB
Nederlands Verbond
van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

In- en verkoop van auto's & klassiekers





Karregolf, Jeu de Kloot 
en de Spellenmarathon.

Goed nieuws voor de actieve recreant en al diegenen die op 
zoek zijn naar verrassende activiteiten. Bij ’t Karrewiel kunt u 
zich prima vermaken met 3 verschillende bezigheden: Karre-

golf, Jeu de kloot en de Spellenmarathon.

Een korte uitleg van de verschillende spellen:

Karregolf is een aangename combinatie van midgetgolf en boerengolf. De 12 holes 
hebben alle hun eigen uitdaging en stellen uw talenten op de proef. 

Jeu de Kloot is een relaxte combinatie van jeu de boules en klootschieten waar u even 
gezellig mee bezig kunt zijn.

Bij de Spellenmarathon gaat u door een breed scala aan spelletjes die leuk zijn voor 
jong en oud. Hierbij komen onder andere spellen als boogschieten, disk schieten, 
hoefijzer gooien en kegelen aan bod. De spelletjes staan garant voor gezelligheid en 
een hoop plezier. De spellen kunnen bij slecht weer ook binnen gespeeld worden. De 
spellen staan niet standaard klaar, graag reserveren. Voor de andere spellen kunt u 
tijdens de openingstijden altijd terecht, dat kan ook gezellig met z’n tweetjes.

Al deze spellen zijn ook uitermate geschikt voor groepen, vraag naar onze arrange-
menten. Begin bijvoorbeeld met onze eigen specialiteit, Karrekoek met een lekke-
re kop koffie. Sluit af met een heerlijke barbecue, een koud en warm buffet, of ons 
steengrillmenu. Voor een prima lunch of verrassend lekker eten kunt u terecht in ons 
eetcafé. Dit alles tegen zeer schappelijke prijzen.

Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op onze website www.cafetkarrewiel.nl.

http://www.cafetkarrewiel.nl


 

Advies en training
GROSAN

Tel: 06 34786580        Dongen(NBr.)
www.grosan.nl            Email: info@grosan.nl

GROSAN Logistiek advies en trainingen 

Externe veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke                                                      
stoffen over de weg, spoor of binnenvaart 

-Advies en training op het gebied van gevaarlijke stoffen 
 
-Milieuwetgeving voor opslag van gevaarlijke stoffen 
 

-Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen 

-Veilig werken met de vorkheftruck/reachtruck 
 
-Hoogwerker 
 
-Terminaltrekker 
 

-Reachstacker 

3

Polluxstraat 6, 5047 RB Tilburg
verkoop@hgt-tilburg.nl – T. 013-5711790

Compleet assortiment
voor de horeca

www.hgt-tilburg.nl

Verse en gerookte  
PALING

Elke zaterdag van 
April t/m de kerst 

vers gerookt.

Frank van de Laar
Heistraat 204 

Sprang-Capelle
0416-279954





Opmaak en lay-out verzorgd door:

A Arcatius
Automatisering

Maurice Nijkamp 06 308 49 449
m.nijkamp@arcatius.nl Beerze 5
www.arcatius.nl 5172 DG Kaatsheuvel

Software
Web applicaties
Datases
Industrie 4.0

Voor uw totaaloplossing in automatisering!

facebook.com/ovcdv

Tot ziens bij de 22e VaartseOldtimerdag op 6 september 
2020

mailto:m.nijkamp@arcatius.nl
http://www.arcatius.nl
http://facebook.com/ovcdv
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