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D e Oldtimer Club Leusden - kortweg OCL - biedt het hele jaar rond plezier voor iedereen die ook maar 'iets'
met gedateerde voertuigen heeft van vijftien jaar en ouder. De vereniging is opgericht in september 2012 en

is in december 2015 een officiële club geworden.

LEUSDEN - "We dachten bij de oprichting: 'als er twintig mensen geïnteresseerd zijn om lid te worden, dan zijn we
blij'', vertellen Hans Zuidema en Anja Ikking over de Oldtimer Club Leusden. "Maar al snel werden het er 75! Het is
leuk om te zien dat de passie voor oude auto's en motoren in Leusden en omgeving zo leeft.''
OCL is een actieve club en opgericht met als doel het in stand houden en rijden met oude, niet-merkgebonden
automobielen, waar vooral de gezelligheid voorop staat. ''Naast het rijden met de voertuigen houden we ook van
lekker eten en drinken".

"Eigenaren van voertuigen ouder dan 25 jaar, de oldtimers maar ook ouder dan 15 jaar, de
jong-timers zijn bij ons welkom", vervolgen Zuidema en Ikking. "We hebben auto's van merken
zoals Volkswagen en Rolls Royce, maar ook militaire voertuigen en zelfs motoren. Eigenaren
van alles dat oud is en rijdt, kunnen bij ons terecht. Voor het overgrote deel zijn de leden
afkomstig uit Leusden en omgeving, maar ook van verder weg zoals Limburg. Leden helpen
elkaar met leuke en nuttige adresjes voor nieuwe onderdelen of interessante weetjes. Naast onze 75 vaste leden
hebben wij ongeveer zestig gastleden. Deze leden zijn lid van een merkenclub, maar ook bij ons. Puur voor de
gezelligheid.''

''Bij ons is iedereen is trots op zijn auto en wil er ook graag in rijden. We hebben dan ook een aantrekkelijk
evenementenprogramma. Zo organiseren we Technodagen; hierbij zijn we te gast bij bedrijven die iets voor ons
kunnen betekenen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf dat vertelt hoe je roest het beste kunt bestrijden of van alles vertelt
over verschillende soorten lak. Daarnaast hebben we natuurlijk de recreatieve toertochten zoals de Wheels and
Coffee tocht, de Snerttocht, Zomerrit, Najaarsrit en zo meer. En eenmaal per jaar organiseren we een buitenlandrit.
Het zijn leuke en gezellige autotochten waarbij we stoppen voor koffie of thee, een lekkere lunch of we eindigen
met een barbecue".

Oldtimer Club Leusden organiseert het hele jaar door leuke en gezellige evenementen. Ook voor 2018 staat er al
weer heel wat op de agenda. Zou u een keer willen meerijden bij een van de toertochten, of heeft u andere vragen?
Op de website www.oldtimerclubleusden.nl vindt u de inschrijfformulieren, maar ook overige informatie over deze
Leusdense oldtimerclub, of neem een kijkje op de facebookpagina.

'Eigenaren	van	alles	dat
oud	is	en	rijdt,	kunnen	bij
ons	terecht'

Bij Oldtimer Club Leusden zijn eigenaren van alle voertuigen vanaf 15 jaar en ouder welkom, ongeacht het merk (Foto: S.
Warnar)


