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Thuis in Midden West-Friesland

Oldtimers for Oldtimers 2018
Lions Clubs Opmeer en Hoorn WF hebben een primeur: met de fameuze rondrit ‘Oldtimers voor
Oldtimers’ rijden voor het eerst ook thuiswonende senioren mee. Dat betekent dat zondag 27 mei
meer dan zeventig klassieke auto’s door het Westfriese landschap zullen rijden.
De rondrit, die inmiddels voor de zeventiende keer wordt verreden, is elk jaar weer een groot succes.
Dit keer hebben de Lions Clubs samen met De Zonnebloem besloten niet alleen bewoners van
verzorgingshuizen uit te nodigen. Ook nog thuiswonende senioren uit de gemeente Opmeer worden
op deze rondrit van ongeveer 50 km getrakteerd.
Praktische informatie
Rond 12.00 uur verzamelen de klassieke wagens zich op het terrein van Roele de Vries, bij het oude
stationnetje in Wognum van de Stoomtram Hoorn Medemblik om bewonderd en gefotografeerd te
worden. Hier krijgen alle chauffeurs het unieke 'rallyschild OfO 2018' van DEKX aannemer Dekker en
Tillemans Tailors uitgereikt. Het startschot van de rit zal rond 12.45 uur worden gegeven. Vervolgens
rijden de oldtimers in twee groepen naar De Lindenhof in Hoogwoud en De Schakel in Opmeer om
hun gasten op te halen. Daar begint de werkelijke rit die zorgvuldig is uitgestippeld. De tocht voert
ondermeer door Hoogwoud en langs de molen De Lastdrager, de Museumboerderij West-Frisia en
Controversy B&B, waar een tram en een trein in de tuin staan. Daarna rijden de wagens verder
richting de Langereis, Niedorp en in Winkel langs het Parfumflessenmuseum. Vervolgens begeven de
wagens zich de Westfriese dijk langs golfbaan ‘het Rechthuis‘ en de Groetpolder richting Aartswoud,
Abbekerk, Twisk langs de vele eeuwenoude boerderijen en het Twiskerslot, Midwoud, Nibbixwoud.
De tocht voert verder naar en door de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder van Hoorn en via de
Bangert en de Koewijzend van Zwaag naar ‘De Nadorst‘ in Blokker. Hier eindigt rond 15.30 uur de
rondrit. In de Nadorst kunnen de passagiers met hun chauffeurs nagenieten onder het genot van een
hapje en een drankje. Voor extra gezelligheid zorgen zangeres Kelly ter Brugge, accordeonist Sjaak
Wester en conferencier Piet Zee. Om ongeveer 17.00 uur zal iedereen weer teruggebracht worden.
Vanzelfsprekend zorgen de Lionsleden uit Opmeer en Hoorn voor hulp bij het in- en uitstappen, want
ouderwetse auto’s hebben nu eenmaal geen hedendaags comfort. Eenmaal aan boord zal alles een
feest zijn.
Om dit evenement tot een succes te maken zijn niet alleen veel klassieke wagens en vrijwilligers
nodig, maar ook sponsors. Wij prijzen ons gelukkig dat we de steun hebben van bedrijven als Kenter
Accountants (Zwaag), Highpack (Hem), Regio Control (Opmeer), Roele De Vries (Wognum), GP Groot,
Wester Auto’s (Wognum), Autobedrijf Peter Ursem (Zwaag), Braas Brood en Banket (Obdam), Taco
adviseert (Enkhuizen), Buro 19 (De Goorn) en De Nadorst (Blokker).
Heeft u ook een klassieker en wilt u ook meerijden?
U kunt zich als eigenaar van een klassieke automobiel nog aanmelden via oldtimer@quicknet.nl.
onder vermelding van uw personalia en de gegevens van uw auto. U kunt de informatie ook
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vinden op onze website www.lionsopmeer.nl. U kunt ook contact opnemen met Ben Rinkel op 0653174449 van de Lions Clubs Opmeer en Hoorn WF.
Als extra bijlage treft u enkele foto’s aan van de Old-forOld-rit van 2017.
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