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Motobecane Mobylette 
Motobecane Mobylette 

AV42 van 1964AV42 van 1964

6 juni 2022 6 juni 2022 

Verslag Vaartse Tocht  Verslag Vaartse Tocht  





PROGRAMMA
Categorie Vertrek Terugkomst

Tractoren 11:00 12:00
Brommers 12:00 13:30

Solexen 12:30 13:30
Motoren 13:00 14:30

Auto’s 14:00 15:30

facebook.com/ovcdv



KEES BOUMAN UITLIJNTECHNIEK

Voor het uitlijnen van
- trucks
- opleggers
- aanhangwagens
- etc

MOBILE SERVICE   
TEL. 06 - 53 47 72 58

U I T L I J N T E C H N
I E K



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 



22e Vaartse Oldtimerdag 
4 september 2022

Beste Oldtimervrienden,

Wat fijn, we mogen weer!!

Na twee jaar afwezigheid ,vanwege Covid, zijn we blij om jullie vandaag wederom te kunnen verwelkomen te 
Dongen Vaart. Dit jaar op de 22e editie van de Vaartse Oldtimerdag.

We kunnen heel veel woorden vuil maken aan de vooraf gaande periode waarin talloze evenementen niet heb-
ben kunnen doorgaan. Laten we dat vooral snel vergeten en vooruit kijken, nu is het onze beurt weer!

De opzet van en gedachte achter de Vaartse Oldtimerdag blijven vrij eenvoudig. Alle soorten oldtimervoertuigen 
en landbouwmachines zijn bij ons welkom mits het bouwjaar van voor 1990 is. Of het nu rijdt, pruttelt, rolt, ram-
melt, knettert, rookt, roest of blinkt wij zien het graag verschijnen.

Wij als Stichting Oldtimervienden Club Dongen-Vaart (OVC) streven er dan ook met ons evenement naar om zo-
veel mogelijk oldtimermateriaal aan het publiek en uiteraard ook aan de deelnemers te kunnen tonen.

Loopt u daarom eens een ronde over ons terrein terwijl u al het moois bezichtigt. Luister ondertussen ook eens 
hoeveel mooie herinneringen er worden opgehaald en gedeeld door mensen. Bij het zien van mogelijk hun 
‘droomauto’ uit vroegere tijden of misschien wel een oude tractor waar ze vroeger zelf mee gewerkt hebben, een 
brommertje waarop vroeger naar school is gereden. Informeer ook eens bij een eigenaar van een voertuig en 
hoor hoe passievol mensen over hun voertuig en hobby kunnen praten. Zie hoe jong en oud deze dag genieten 
van al het moois wat er te zien is. Dit is toch iets wat wij samen in ere moeten houden!

Wij zijn nog steeds erg trots, om in deze steeds duurdere tijden, te kunnen zeggen dat wij een GRATIS toeganke-
lijk evenement van deze omvang kunnen organiseren. Dit voor zowel onze deelnemers als bezoekers. Dit is oa. te 
danken aan een grote groep trouwe sponsors en ons ondertussen bekende enveloppenspel waarmee u ons een 
kleine bijdrage kunt geven. Hiermee maakt u meteen kans op diverse leuke prijzen met als hoofdprijs wederom 
een mooie oldtimer bromfiets!

Zeker zo belangrijk als de diverse inkomsten is onze grote groep aan enthousiaste vrijwilligers. Wij zijn hun dan 
ook erg dankbaar voor hun inzet op en rondom de Vaartse Oldtimerdag om er gezamenlijk een groot succes van 
te maken!

Als speciale gast verwelkomen deze editie Henk van Kessel. Voor velen wellicht een bekende naam uit de racerij 
in de jaren `70. Henk is in 1974 met zijn Kreidler van Veen fabrieksracemotor bekroond tot 50cc wereldkampioen. 
In 1977 verbeterde hij het 50cc-wereldsnelheidsrecord met een gemiddelde snelheid van 221,586 km/u!!! Henk 
zal op een prominente plek voor Café ’t Karrewiel aanwezig zijn met een aantal van zijn eigen en enkele andere 
exclusieve racemotoren.

Na vandaag genoten te hebben van het zien van honderden oldtimervoertuigen kunt 
u samen met ons en alle aanwezigen vanaf +/- 16.00 de dag gezellig en muzi-
kaal afsluiten met het jaren 60 & 70 repertoire van de mannen van Grey Six.

Wij als bestuur van OVC wensen jullie, mede namens al onze vrijwilligers, 
een mooie dag toe en hopen u ook volgend jaar weer te zien!

Met vriendelijke groet bestuur OVC: Anton Smulders 
 Carla Smulders 
 Eric Verstijnen 
 Gerard de Smit 
 Maurice Nijkamp 
 Michiel Theeuwes 
 Remko van Dongen 
 Sander Smuldersfacebook.com/ovcdv



AMERIKASTRAAT 18
5171 PL KAATSHEUVEL
0416-280055 
INFO@JAC-KLIJN.NL

GA JE BOUWEN  OF VERBOUWEN?

JOUW BOUWPLAN  
BEGINT BIJ JAC KLIJN!



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

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



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



MONTE IS ER VOOR
De nieuwste generatie Lakbehandeling

Gecertificeerde resultaten

Professionele toepassing

5 jaar garantie

Nijverheidsweg 10
5061 KL  Oisterwijk
+31 (0) 13 737 0024

www.montecarrepair.nl
oisterwijk@protech.mc



Enveloppenspel
Beste bezoeker Vaartse oldtimerdag 2022,

Goedendag, hartelijk welkom op Dongen-Vaart, wij zijn blij 
dat ondanks het feit dat we het evenement 2 jaar niet heb-
ben kunnen organiseren vanwege de Corona perikelen u 
toch weer kunnen begroeten op onze alom bekende “Vaart-
se Oldtimerdag 2022”,  en dat is door onvoorziene omstan-
digheden toevallig ook meteen de 22e editie!

Net als iedere keer hopen we als organisatie op een groot 
aantal bezoekers, want daar doen we het allemaal voor, 
maar ik denk niet dat dit een probleem zal zijn, normaal 
gesproken kun je “over de koppen lopen”, bij wijze van spre-
ken, het is ieder jaar een gezellige drukke dag.

Eindelijk kunnen de liefhebbers weer ronddwalen tussen 
alle voertuigen op verschillende plaatsen in het dorp en 
lekker bijkletsen over wat ze in de afgelopen twee jaar weer 
gekocht, verkocht en opgeknapt hebben, het is altijd mooi 
om te zien en te horen wat mensen met elkaar bespreken 
omtrent de laatste restauraties en waar je de benodigde on-
derdelen het beste kunt bemachtigen, men kan van elkaar 
veel leren!

Ook staan er altijd wel verkopers op het veld die allerlei 
spullen hebben uitgestald waar je in kan snuffelen en dik-
wijls vind je dan toch weer iets wat je net nodig hebt om 
een projectje [of project] af te ronden maar ook voor bij-
voorbeeld schaalmodellen etc. etc!

Trouwe bezoekers weten ondertussen wel wat hier allemaal 
te zien en te doen is, maar voor de nieuwkomers, we ont-
vangen auto’s, motoren, trucks, brommers, Solexen, tracto-
ren en stationaire motoren maar er zijn ook rand-activitei-
ten zoals een club deelnemers met smalspoor treinen maar 
ook activiteiten voor de kleintjes onder ons zodat de ouders 
lekker kunnen rondkijken!

Ook zijn 
overal op het 
evenement 
plekken te vin-
den met eten 
en drinken, 
dus honger 
en dorst hoeft 
niemand te 
hebben op deze 
dag, en de goede 
sfeer is al jaren 
ons handelsmerk, 
het is altijd super 
gemoedelijk en 
gezellig.

Er worden gedurende de dag ook verschillende toertochten 
verreden in alle aanwezige categorieën voertuigen zodat er 
de gehele dag vertrekkende en aankomende oldtimers te 
zien zijn in het “centrum” van ons mooie Dongen-Vaart, wat 

zich erg goed leent voor deze activiteiten, een lust voor het 
oog.

En zoals iedereen ondertussen ook wel weet is de gehele 
dag gratis te bezoeken, zelfs uw auto parkeren is zonder be-
taling mogelijk, dit is een traditie die wij al 21 jaar lang heb-
ben kunnen aanbieden en we zullen ook proberen om dit zo 
te blijven doen.

Maar er worden natuurlijk kosten gemaakt, iedereen weet 
dat alles zo’n beetje onbetaalbaar aan het worden is in Ne-
derland, daar ontkomen wij ook niet aan, bijv. deze boekjes 
drukken, het regelen van de verplichte verkeersbegeleiding, 
vergunningen, posters, geluidsinstallaties en ga zo maar 
door.

Dit kunnen wij voor een groot deel doen door onze trouwe 
en onmisbare sponsors, er zijn diverse bij die ons al die 21 
edities steunen en daar zijn we heel erg blij mee, want zon-
der deze gulle gevers gaat het nooit en te nimmer lukken 
om dit allemaal te realiseren.

Maar er vallen er natuurlijk ook sponsors weg, mensen die 
hun bedrijf stoppen of door andere redenen moeten afha-
ken, jammer maar niet te voorkomen en dan komt onze vol-
gende bron van inkomsten naar voren, en dat is natuurlijk 
het enveloppen spel, wereldbekend bij onze bezoekers!

De meeste mensen weten het al, er zijn heel veel mooie 
prijzen te winnen die ook weer beschikbaar worden gesteld 
door allerlei mensen en bedrijven die al lange tijd zorgen 
dat we prijzen kunnen uitdelen, kijk maar eens in dit boekje, 
daar kom je al die namen tegen, en het zou fijn zijn dat u als 
bezoeker ook eens aan deze mensen denkt als u goederen 
of diensten nodig heeft.

En dan de hoofdprijs, de 
meeste mensen weten die 
wel te vinden recht tegen-
over ons “zenuwcentrum” 
café het Karrewiel op de 
voor iedereen bekende 
hoogwerker van de mede 
sponsor van deze prijs, de 
firma ARO-montage, een 
specialist in roldeuren, 
zonweringen en rolluiken.

Het is een uitdaging om 
ieder jaar weer een 
mooie brommer te vin-

den die voldoet aan onze 
eisen, het moet wel de moeite waard zijn om te 

winnen, en ik moet eerlijk zeggen, daar voldoet deze die we 
dit jaar hebben ruimschoots aan, een prachtig exemplaar.

Maar het is een tijd geleden dat we een brommer nodig 
hadden en hebben natuurlijk twee jaar de tijd gehad om iets 
te vinden, zodat we jullie nu een hele bijzondere presente-
ren, werkelijk een prachtig origineel goed rijdend brommer-



tje met een respectabele leeftijd.

Onze vakbekwame brommer speurder heeft een voelspriet 
om iets moois te vinden, hij heeft deze keer best een flinke 
reis moeten maken om deze te bemachtigen maar het is de 
moeite waard geweest.

Het is een Franse Motobecane Mobylette AV42 uit het 
bouwjaar 1964, hij is ook echt uit Frankrijk afkomstig, een 
import brommer met een duidelijk leesbaar framenummer 
en motornummer, loopt als een spreekwoordelijk zonnetje 
en met werkende verlichting met de herkenbare “gele” pit in 
de koplamp, hoeveel  Franser kan je het hebben. 

Ik persoonlijk vind het mooi hoe zo’n machientje ontwor-
pen en in elkaar gezet is, je praat over een stukje techniek 
van 58 jaar geleden, en hoe dit rijdt, lekker fel motortje en 
een vloeiende koppeling die werkt zonder horten of stoten, 
maar dat is natuurlijk mijn mening. 

Ik ben nogal gecharmeerd van dit soort brommertjes, en als 
ik het eerlijk moet zeggen, ik zou hem ook wel willen winnen  
en dan komt hij in een goed tehuis terecht tussen enkele 
soortgenoten van een paar andere merken, waaronder ook 
Franse!

Het is een brommer die zich voor een echte liefhebber leent 
voor een uitgebreide res-
tauratie, een dankbaar pro-
ject en helemaal compleet, 
maar ook zo als hij hier op 
de hoogwerker staat als pa-
tine brommer te gebruiken 
om lekker toertochtjes mee 
te rijden.

Het enige wat er wel ver-
meld moet worden is dat 
hij geen NL kenteken heeft, 
maar met dit soort brom-
mers die een compleet 
frame en motornummer 
hebben en technisch in orde 
zijn is dit geen probleem!

Dus ik zou de liefhebber die 
dit merk weet te waarderen 

aan raden veel enve-
loppen te kopen, want 
iedere keer heb je kans 
het winnende briefje in 
je enveloppe te hebben 
gekregen, en voor de 
investering hoef je het 
niet te laten volgens mij, 
een kans om te winnen 
voor 0,50 Euro en voor 
maar 2 Euro heb je al 5 
keer kans!

En dan maar hopen dat 
je 1 van de hoofdprijs 
winnaars bent, dan 
weet je al zeker dat je 
een mooie prijs gewon-
nen hebt. Op het einde 
van de dag worden deze 
hoofdprijswinnaars door 
elkaar “hehusseld” en 
worden de hoofdprijzen verdeeld. Altijd een spannend mo-
ment en het is ieder jaar mooi om de enthousiaste reacties 
van alle winnaars te zien.

Het is echt van levensbelang voor onze Vaartse Oldtimerdag 
dat veel mensen zoveel mogelijk meedoen aan dit spel om 
het voortbestaan van onze dag te garanderen, zonder deze 
bron van inkomsten is het echt niet meer te bekostigen, het 
klinkt een beetje zeurderig maar het is echt zo!

Dus, beste bezoekers, draagt u ons evenement een warm 
hart toe dan zou ik u namens al onze medewerkers willen 
vragen om toch zeker mee te doen aan de loterij zodat wij 
weer in staat zijn om ook weer een volgende editie op touw 
te zetten, we doen het graag, alvast bedankt en weer tot 
ziens, tot volgend jaar!

                                                                                                                                              
Ad de Smit

Middelstraat 8
5171 NJ
De Moer

013-5799440
06-51947476

www.reneverboven.nl

info@reneverboven.nl

OOK VOOR RIOOL ONTSTOPPINGEN

facebook.com/ovcdv



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





 
                      uw adres voor bouw, huur en koop van bus campers 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

 
Camperbouw-verhuur Dongen 
Vaartweg 131B 
5106 NC Dongen 
0162-856633 
info@camperbouw-verhuurdongen.nl 
www.camperbouw-verhuurdongen.nl 
 

✓ 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 diverse 
buscampers. 

 
✓ Camperoccasions 

We bieden diversen camper occasions aan. 
 

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

 

 

 

 



facebook.com/ovcdv

Foto's 21e editie
Oldtimerdag Dongen Vaart

1 september 2019

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



Verse en gerookte  
PALING

Elke zaterdag van April 
t/m de kerst vers gerookt

Frank van de Laar
Heistraat 204 

Sprang-Capelle
0416-279954

Het geluid wordt ver-
zorgd door

Broekstraat 77
4269 VE 

Babyloniënbroek



AUTO SERVICE THEEUWES ONDERHOUD - INKOOP - VERKOOP
Dongenseweg 21a - 5121PB Rijen - 0161 22 36 33 WWW.AST-RIJEN.NL

Niet alleen 
het juiste adres 
voor onderhoud 
aan uw oldtimer.

Auto Service 
Theeuwes



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



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

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



INFO@CHRVERMEER.NL
WWW.CHRVERMEER.NL

DE ZOOL 15
5107 RB DONGEN

CHR. VERMEER 
TRANSPORT

Opleiding en begeleiding

Baangarantie

Doorgroeimogelijkheden

WIL JIJ AAN DE SLAG 
IN DE TRANSPORT 
EN LOGISTIEK?

Ben je geïnteresseerd in transport en logistiek? Of wil je 
graag chauffeur worden? Neem contact met ons op!

INFO@CHRVERMEER.NL

KOM BIJ ONS WERKEN EN LEREN



De Vaartse Bromfiets Tocht

Tweede Pinksterdag, voor nagenoeg iedereen een vrije 
dag. Wat doe je op deze dag? 

Juist! Je trekt je Kreidler, Zundapp, DKW of welk ander 
oldtimer brommertje ook de schuur uit! Kickt hem aan 
en zorgt dat je voor 11.30 uur met een volle tank op 
Dongen-Vaart aanwezig bent voor het vertrek van de 
Vaartse Tocht! 

De Vaartse Tocht is een welbekende toertocht in 
‘bromfietsland’ georganiseerd door enkele bromfiets-
fanaten vanuit het bestuur van OVC en enkele van 
hun vrijwilligers. Een rit van +/- 95km door het mooie 
Brabantse land en het grensgebied daarvan. Een rit 
waarvan de route volledig met pijlen is uitgezet. Een 
tijdrovende klus voor ons als organisatie om op iedere 
kruising of bijzondere situatie een routepijl op te han-
gen en later ook weer te moeten op halen. Maar voor 
deelnemers een genot om de rit op deze manier te 
kunnen rijden. Lekker je eigen tempo aanhouden, een 
bakske pakken wanneer je wilt en later in de middag de 
rit weer eindigen en nabuurten bij ’t Karrewiel.

Met het uitzetten van onze ritten proberen wij zoveel 
mogelijk door het buitengebied te toeren, de kleine 
weggetjes opzoeken die voor veel mensen onbekend 
zijn. Altijd mooi om reacties van mensen uit de nabije 
regio te horen; ‘Hier heb ik werkelijk nog nooit gere-
den!’. Daarnaast doorkruisen we met iedere rit een 
aantal dorpjes met de nodige horeca punten. En we 
doen vooral ons best zoveel mogelijk moeilijke situaties 
en drukke punten in de rit te vermijden. 

Dit jaar was het tijd voor de 13e editie. Ook hier heb-
ben wij helaas twee edities moeten missen vanwege 
het welbekende Covid wat ons allen lange tijd in de 
weg heeft gestaan. Maar gelukkig, maan-
dag 6 

juni, stond de 13e editie dus weer op de agenda.  

Eerlijkheidshalve moeten er worden bekend dat het 
‘ongeluksgetal’ nummer dertien dit jaar wel een beetje 
werkelijkheid is geworden. Regen, regen en nogmaals 
regen! 

Als organisatie hebben wij eerste Pinksterdag al een 
nat pak gehaald met het uitpijlen van heel 
de route. En de 
weersvoorspelling 
voor tweede Pink-
sterdag zag er nog 
niet heel erg veel 
beter uit…

Op tweede Pinksterdag zijn 
wij als organisatie rond 9.00 uur aanwezig bij Café t 
Karrewiel om de laatste voorbereidingen te treffen en 
deelnemers te ontvangen. Vroeg in de ochtend word 
de rit ook nogmaals gecontroleerd of er geen bordjes 
zijn weggehaald en waar nodig wordt een routepijl bij-
gehangen of net iets anders gehangen. 

Gelukkig een positief punt deze ochtend, het was 
droog rond deze tijd. En niet veel later kwamen de 
eerste brommers dan ook binnen geprutteld. Uiteraard 
nagenoeg allemaal voorzien van een regenpak op de 
bagagedrager want er zat nog wat aan te komen van-
daag. 

Dan is het even inschrijven bij de dames achter de in-
schrijftafel, een kleine moeite als deelnemer. Voor de 
kosten krijgt u dan ook drie consumptiebonnen, een 
mooie uitgepijlde rit en de hulp van onze bezemwagen 
bij eventuele pechgevallen.  

Om 11.30 uur is het dan tijd voor de start van de 13e 
Vaartse Tocht. Er wordt gekickt, geduwd 
en gefietst, de nodige tweetakt walmen 
trekken ondertussen langs. Tijd voor de 
eerste deelnemers om te vertrekken. 
Nog steeds droog dus vol goede moed 
gaan de brommers op pad! De donke-
re en dreigende wolken worden voor-
alsnog even genegeerd. Toch, niet 
heel veel later, moeten de regenpak-
ken al worden aangetrokken en de 
word rit daarna vervolgd. Helaas blij-
ven die regenpakken de rest van de 
middag ook aan. Onderweg word er 
op wat plaatsen geschuild, sommige 
mensen plannen hun horeca stop 
precies goed en vermijden daar-
mee een zware bui. Na een natte 

rit komt uiteindelijk iedereen weer met een glimlach 

DE Vaartse bromfiets tocht

facebook.com/ovcdv



terug aan bij ’t Karrewiel om na te praten 
over weer een mooie rit. 

Met uiteindelijk een 120 deelnemers on-
danks de slechte weersomstandigheden 
mogen wij zeker niet klagen. We bedanken 
deze deelnemers dan nogmaals. Volgend 
jaar gaan wij gewoon weer uit van een 
zonnige rit en rekenen we weer op het 
dubbele aantal deelnemers zoals eerdere 
jaren. 

Bent u al eerder deelnemer geweest, 
dan graag wederom tot ziens. Bent u 
nieuwsgierig geworden en heeft een 
oldtimer bromfiets in uw schuur staan. 
Dan verwelkomen wij u ook graag op de 
volgende editie van de Vaartse Tocht op 
tweede Pinksterdag 29 mei 2023.

De 14e Vaartse bromfiets tocht 2023
Maandag 29 Mei 2023 (2de pinksterdag)

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

facebook.com.ovcdv en oldtimervriendenclub.nl

Vaartweg 113, 5106 NC, Dongen Vaart

Gespecialiseerd in het machinaal 
verlijmen van kalkzandsteen-elementen





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



Tel. 0162 - 32 34 97   -  www.maas-timmerbedrijf.nl
info@maas-timmerbedrijf.nl

Machinaal Timmerbedrijf
MAAS B.V.

    Ramen       Kozijnen       Deuren

    Renovatie       Schuifpuien

VOOR PARTICULIER
EN BEDRIJF

INCLUSIEF
MONTAGE

Volgend jaar ook een advertentie? 
Neem contact op met  

sponsor@oldtimervriendenclub.nl





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

                   
 
                      Voor al uw bomen en planten     WWW.ROYALHEDGE.NL     

 

 



DYLAN
PARTYVERHUUR

VERHUUR VAN TAFELS,
BARTAFELS, STOELEN, SERVIES,

DIV. PARTYTENTEN, OLDTIMERS, ETC.

Ger. Majellastraat 49
5101 BE Dongen



  INSTALLATIE KIMENAI

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

Eindsestraat 79 
5105 AB
Dongen

Telefoon: 06-23801856
Fax:   0162-220432

Wij danken al onze ruim 40 medewerkers!
Zonder hen is dit evenement niet mogelijk!



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

AUTO SERVICE THEEUWES ONDERHOUD - INKOOP - VERKOOP
Dongenseweg 21a - 5121PB Rijen - 0161 22 36 33 WWW.AST-RIJEN.NL

Niet alleen 
het juiste adres 
voor onderhoud 
aan uw oldtimer.

Auto Service 
Theeuwes



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





 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





In de voorbije jaren zijn wij ontwikkeld tot een middelgroot, veelzijdig transportbedrijf. Wij 
denken met onze opdrachtgevers mee en zijn door onze veelzijdigheid en specialisaties in 
staat om maatwerk goed te faciliteren. 

Van standaard transportdiensten en warehousing tot een compleet logistiek 
dienstenpakket, wij verzorgen het! 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Bel met 0162 - 31 21 38.

DUURZAAM VOOR U OP WEG!

WIJ ZOEKENCHAUFFEURS (C & CE)

WWW.CHRVERMEER.NL
DE ZOOL 15
5107 RB DONGEN

WWW.AUCTIONLOGISTICS.NL
DE SCHACHT 2
5107 RE DONGEN



Noteer alvast in uw agenda:  
Vaartse Oldtimerdag 3 sept 2023

Bloemenboerderij  
B&B 

De Langendam 

Bloemen/droogbloemen    
Pluktuin  
Workshops   
Thee-terras  

‘t Vaartje 108 Waspik 0416 312568 
www.delangendam.com 

Openeningstijden:  
zie website

Al 40 jaar de beste 
leverancier voor de 

horeca in Brabant!

HGT-TILBURG.NL
Polluxstraat 6 5047 RB Tilburg | 013-5711790 | verkoop@hgt-tilburg.nl

bekijk en bestel op



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

Al 40 jaar de beste 
leverancier voor de 

horeca in Brabant!

HGT-TILBURG.NL
Polluxstraat 6 5047 RB Tilburg | 013-5711790 | verkoop@hgt-tilburg.nl

bekijk en bestel op



CarburateurWinkel
Dongen

www.carburateurwinkel.nl
info@carburateurwinkel.nl

Tel: 0162 22 32 78



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!

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



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



Leo van Riel

Discus Leo van Riel | Mgr. Nolenslaan 17
5103 BK Dongen | 0162-312389 | 

leovanriel@discus.nl | discus.nl

De dierenspeciaalzaak 
van Dongen!

Naamloos-5   4Naamloos-5   4 30-07-2021   15:4430-07-2021   15:44



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.



 

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

Kwaliteitsvlees, 
rechtstreeks van 
onze bo�d�ij
Vlees van hoge kwaliteit voor een eerlijke 
prijs. Zo ben je altijd verzekerd van goed 
en verantwoord vlees.

Ruyterhoeve

ruyterhoeve.nl
Bestel nu online!





Opmaak en lay-out verzorgd door:

Maurice Nijkamp 06 308 49 449
maurice@de-datafabriek.nl www.de-datafabriek.nl

Softwareontwikkeling
Web applicaties
Cloud oplossingen
Industrie 4.0
Ticketservice

Tot ziens bij de 23e VaartseTot ziens bij de 23e Vaartse
Oldtimerdag op 3 september Oldtimerdag op 3 september 

20232023

De
Datafabriek

Steun ons met €5


