
Geachte leden, 
Het valt niet mee om iedere keer weer een mooie en interessante route uit te zoeken voor 

onze club, die niet alleen leuk is maar ook interessante stukjes van ons mooie Nederland 
laat zien en goed is aan te rijden. 

De twee eerste ritten heb ik samen met Ton Remans georganiseerd maar hij heeft het zo 
enorm druk met van alles dat ik besloten heb, om hem niet extra te belasten, niet hiervoor 

te vragen. 

We verzamelen  zoals gewoonlijk  om 10 uur op de 

parkeerplaats bij het Pannenkoekenhuis  
“De Oudemaas” gevestigd aan de Achterzeedijk in 

Barendrecht,  waar we beginnen met koffie en een 
“appelknaller”,  wat bij eerdere ritten een goed be-

gin van de dag is gebleken. 

Afd. Rotterdam  

Uitnodiging 
Voor tourrit op 4 okt. 2014 

Kerk vanPoortugaal  

        Spijkenisse brug Zwartewaal  Fort Penserdijk Tinte  

Het is de bedoeling dat 

het een relaxte rit gaat 
worden.            

U bent niet aan een 
vaste aankomsttijd ge-

bonden maar het moet 
natuurlijk niet al te laat 

worden ivm de lunch 
gerechten.  
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Ons einddoel deze keer is het plaatsje Oudenhoorn wat ligt op het voormalige eiland 

Voorne. Ik neem aan dat u het einddoel zult vinden! U wordt verwacht aan de Molen-
dijk 44 daar parkeert u op het garageterrein van ons ATC lid Arie Wolters. 

Daar vind ook de lunch plaats, als het erg mooi weer is ( daar ga ik vanuit ) doen we dat 
buiten en anders is er binnen ook genoeg ruimte om daar van de heerlijke lunch te genie-

ten en tevens is er tijd en ruimte voor de grote hobby van de ATCer en dat is…… 
praaaaaaaaaten over…….auto’s! 

Na de lunch en het nieuwsgierig bekijken van de mooie, aan de rit deelnemende auto’s en 

misschien ook de voorraad auto’s van Arie, wil ik u aanraden om een bijzonder boerderij 
museum te bezoeken dat een paar kilometer verderop ( Molendijk 88 ) is gevestigd.                        

In het museum worden voorwerpen uit het verleden van Oudenhoorn en omstreken ten-
toongesteld. Voorwerpen die in de landbouw werden gebruikt zoals handgereedschappen, 

eggen, ploegen en oude werktuigen. Ook is er een grote collectie ambachtelijk gereed-
schap. Vanuit de veeteelt treft men allerlei melkgereedschappen en karntonnen aan. 

Verder is ook van de inrichting van de boerenbehuizing van alles te zien. Er is nu ook een 
ruimte waar men video, oude foto’s, boeken, kranten en advertenties kan bekijken. Verder 

zijn er een motorfiets uit 1934 en een paar oudere tractoren te bewonderen. Kortom: op 
deze museumboerderij waan je je in vroegere tijden. Er staat ergens nog wel een bus 

waar je iets in kan doen om dit alles te steunen. 
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Deelnemen; het liefst met een oldtimer of cabriolet maar ook de “normale” ge-

bruikswagens zijn uiteraard van harte welkom. Voor vrachtwagens is de route niet 
geschikt, in sommige dorpjes en op smalle dijken krijgen we daarmee problemen. 

 
De prijs voor deze rit is voor leden ATC afd Rotterdam 17,50 € per persoon 

Voor niet leden is de prijs 20.00 € per persoon 
 

U kunt zich hiervoor opgeven voor 25 september 2014 liefst per voorzitter@atc-
rotterdam.nl  of via de tweede secretaris luciedejoode@xs4all.nl   

 
Per telefoon: 0180-428019/06-10402059. 

Beide nummers zijn van Gerrit Konijnendijk. 
 

Overmaken op giro NL87INGB0000515173 tnv penningmeester afd Rotterdam. 
  

Adres van het Pannenkoekenhuis Oude Maas                                                         

Achterzeedijk 9                                                                                                                              
2991 SB  Barendrecht 

 
Adres  garage Wolters 

Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn 
0181 469 946 

 
Voor de tourritten van 2012 en 2013 kijk op onze website : 

http://www.vereniging-atc.nl/afdeling/140/Rotterdam/foto 
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