
12 maart 2015: Stolze Classic Cars in De Lier.

Bij binnenkomst vormden koffie, thee en een stroopwafel een hartelijk welkom bij Joop Stolze Classic Cars.

Joop deed eerst voor ons zijn verhaal:
Joop is als tuinder begonnen aan een hobby Classic Cars die volledig uit de hand is gelopen.
Het bestaat uit een liefde voor auto’s uit de jaren 60 en 70. Daar voor laat hij ze voornamelijk over komen vanuit 
Amerika. 
En dan het liefst in niet gerestaureerde staat. Die zijn niet zo duur en  daar hoef je geen knoeiwerk van een ander van op 
te lossen.

Joop is tevreden; het gaat goed met de zaak en zeker nu hij bijna een jaar geleden in dit pand is getrokken en de prijzen 
flink omhoog zijn gegaan. Geld brengt op de bank niets op dus, mensen investeren daardoor liever in een mooie auto.

Het vervoer, de in- en export wordt allemaal door het bedrijf zelf geregeld.
Naast de auto’s zijn er wat vreemde artikelen, die terloops binnen zijn komen wandelen.

Een plaatwerker zorgt ervoor dat alles verantwoord wordt hersteld en het spuitwerk heeft Joop uitbesteed.

Een aantal projecten, die we mochten bekijken, gaven ons een goede indruk hoe mooi, een volledig wrak, wordt 
omgetoverd tot een mooie klassieker.



In een gemoedelijke sfeer werden we door het bedrijf geleid en toonde Joop trots zijn bedrijf.

De vele honderden (ik schat 650 stuks) auto’s staan verdeeld, over twee etages in het gebouw. Hierbij staan de mooiste 
op de tweede etage. Voertuigen, waar soms nog aardig wat werk aan gedaan moet worden om ze bruikbaar te maken, 
staan op de begane grond. Ze kunnen in opdracht, door de firma Stolze, gerestaureerd worden .  

De magazijnstellingen met onderdelen vormde voor ons een snoepwinkeltje. Alles gesorteerd op merk.
In de werkplaats vind je weinig specialgereedschap.

Na twee uur slenteren en genieten van al dat moois was er nog koffie of thee voor de liefhebbers.
De 45 aanwezigen hebben genoten en vertrokken rond 22.00 uur.
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