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Inleiding 

Daar is-tie-weer, ons TAN-OOST-boekje. 

Handig om te hebben ; de gezichten staan bij de bestuurs- en 
commissieleden. Het bestuur is fors verjongd vergeleken met 
een aantal jaren geleden. Onze club groeit gestaag, ook 
landelijk. De auto’s worden steeds fraaier. 
De techniek is in zéér goede handen bij Hans, Hennie, Frits en 
Gert. Onze site is fors veranderd en verbeterd, en altijd up-to-
date dankzij onze webmaster André. Ook de evenementen 
worden steeds beter bezocht, mede dankzij Bob, Rie en 
Maarten. 
 

Kortom….een fijne club, Welkom.  

 

Frans Koop, voorzitter 
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Traction Avant Nederland 

Traction Avant Nederland (TAN) heeft ten doel het in stand 
houden van de typen 7, 11, 15 en 22cv in alle variëteiten en 
van alle andere typen Traction voor zover deze zijn 
geproduceerd. 

Afdelingen 
De vereniging heeft acht regionale afdelingen, te weten: 
Amsterdam, Den Haag, Gelre, Midden, Noord, Oost, 
Rotterdam en Zuid. Deze afdelingen organiseren diverse 
activiteiten zoals (puzzel)ritten, sleutelcursussen, 
praatochtenden, -middagen of -avonden en andere 
afdelingsbijeenkomsten. 
 
Evenementen 
Naast de activiteiten van de verschillende afdelingen worden 
er jaarlijks meerdere landelijke bijeenkomsten georganiseerd. 
Ieder jaar zijn dat de Algemene Ledenvergadering, de 
Hemelvaartrit  (een vijfdaagse rit naar Noord Frankrijk, België, 
Luxemburg of Duitsland) en het Jaarfeest (eind september 
"ergens" in het land). Alle bijeenkomsten worden ruim van 
tevoren aangekondigd in het clubblad. 

Clubblad 
De vereniging geeft haar eigen blad "Traxion" uit. Dit blad 
verschijnt 11 maal per jaar in full colour en is voor alle leden 
en donateurs interessante lectuur. Een greep uit de inhoud: 
agenda, technische artikelen, historische verhalen, 
advertenties, verenigingsnieuws, afdelingsnieuws, 
evenementverslagen, enzovoort.  
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Het Bestuur van TAN Oost  
Zoals gebruikelijk bestaat ook het afdelingsbestuur Oost uit 
een voorzitter, penningmeester en een secretaris. 
Het bestuur zorgt voor afstemming met Traction Avant 
Nederland, verzorgt kopij voor de Traxion, coördineert 
activiteiten, communiceert met de leden en is 
verantwoordelijk voor de financiën en de website van de club.  
  
 
U kunt altijd bij een van ons terecht met vragen of 
opmerkingen over onze club en de activiteiten.  
Even voorstellen dan maar: 

   
Frans Koop 

Tel: 
06 12 243 222 

Voorzitter 
 

André Meilink 
Tel: 

06 51211672 
Penningmeester 

 

Milan Hartgring 
Tel: 

0653815303 
Secretaris 

 

E-mail: Secretaris@tanoost.nl 

Wij hebben er zin in om het komende jaar samen met jullie 

invulling te gaan geven aan de evenementen en er een leuk 

jaar van te maken!  

 
 
 

mailto:Secretaris@tanoost.nl
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Evenementencommissie 
 
De evenementencommissie organiseert alle evenementen van 
het begin tot het einde. Zonder hen geen evenementen en 
dus onmisbaar voor de club!  
De evenementen commissie bestaat uit: 
Bob Diepeveen, Maarten Klarenbeek en Rie te Selle  

   
Bob Diepeveen 

 
EC1@tanoost.nl 

Maarten 
Klarenbeek 

EC2@tanoost.nl 

Rie te Selle 
 

EC2@tanoost.nl 
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Technische commissie/controleurs  
 
Er is een technische- en controlecommissie die de 
sleutelochtenden en jaarlijkse controles van onze Tractions 
organiseert. Ook kunt u hier terecht voor technische vragen. 
De commissie bestaat uit: 

  
Hans ter Heijne 

Techniek1@tanoost.nl 
Hennie van Zandvoort 
Techniek2@tanoost.nl 

  
Frits Slijp 

Techniek@tanoost.nl 
Regiomagazijn 

Gert Wesselink 
Techniek3@tanoost.nl 

 
 
 
Regiomagazijn 
 
Voor de onderdelenvoorziening is er een regiomagazijn. 
Het regiomagazijn wordt beheerd door Frits Slijp (zie 
hierboven). Ook zijn er diverse speciale gereedschappen te 
leen. Een lijst hiervan kunt u op de website vinden. 
 
 
 

mailto:Techniek@tanoost.nl
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Website 
 
De TAN heeft een website waar TAN-Oost de verslagen van 
allerlei activiteiten plaatst. Daarnaast kunt u hier de foto’s en 
de agenda vinden. Wij proberen de site zo actueel mogelijk te 
houden. Kijk op www.tanoost.nl  

 
André Meilink 

Webmaster@tanoost.nl 

 
 
Evenementen 2020 
 
Er staat weer heel wat op stapel voor het komende jaar. Een 
hele lijst met evenementen die de evenementencommissie 
voor ons heeft samengesteld. Waarvoor hulde!  
En zoals onze leden weten, houden we bij TAN Oost vooral 
van gezelligheid. Het is altijd een plezier elkaar te ontmoeten 
en een leuke dag samen door te brengen.  
Hieronder het overzicht met de data voor jullie agenda. Komt 
allen! 
 
TAN OOST Evenementen 

Datum    Evenement 

26 januari   ALV TAN Oost in combinatie met de 
Nieuwjaarsbijeenkomst/wandeling en 
stamppotbuffet in rest. De Nieuwe 
Brug, Lemelerweg 13 te Ommen 
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9  februari   Gezelligheidsmiddag bij Stef en Els 
Smit 

 
14 maart   Sleutelochtend / opening sleutelhonk 
 
4  april   Ontwaaksleutelochtend bij garage 

Wilmink in Almelo 
 
19 april  Gezelligheidsmiddag bij Bob en 

Dorothee Diepeveen met bezoek aan 
het Bussemakershuis 

 
16 mei  Sleutelochtend 
 
12 juli  Gezelligheidsmiddag bij Niek en 

Marian van de Ven met een bezoek 
aan het museum Piet Blom en Kasbah 

 
16 augustus  Rit in het kader van 75 jaar bevrijding, 

langs V1 en V2 installaties. 
  Afsluitend een picknick. 
 
18 oktober  Oldtimer evenement in Boekelo met 

aansluitend een gezelligheidsmiddag 
bij Frans en Mirjam Koop. 

 
21 november  Snert eten. We komen bij elkaar bij 

Maarten en Rie in Olst. Aansluitend 
met de pont naar Eettapperij 
Bijsterbosch in Welsum 
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Evenementen Traction Avant Nederland  

Datum:   Activiteit: 
26 april    Algemene Leden Vergadering  

 georganiseerd door afd. 
Noord 

2 en 3 mei    Citromania in Gorinchem 
19 mei t/m 24 mei   Hemelvaartsrit 
13 september    Jaarfeest in Rotterdam 
 
Overige activiteiten 
 
7 en 8 maart   Oldtimerbeurs in Reims 
 
5 t/m 9 augustus   ICCR Torun Polen 
 
Jullie krijgen van elk evenement nog uitgebreidere informatie. 

Dat sturen we per email als de datum van het evenement in 

zicht komt.  

Het kan een keer voorkomen dat een datum moet worden 

aangepast. We proberen dat zo veel mogelijk te voorkomen, 

maar houd je e-mail in de gaten!  
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Tot slot: 

Tot zover de informatie over de club en voor het komende 
jaar.  
 
Wij hopen dat we met dit boekje nieuwe leden en andere 

belangstellenden een inkijkje hebben kunnen geven in onze 

club. We hopen bestaande leden een aardige vooruitblik voor 

het komende jaar te hebben gegeven.  

Mochten we niet zo compleet zijn geweest als we dachten, of 
heeft een van jullie andere leuke ideeën? Wij horen het 
graag!  
 

Last but not least hopen wij er met elkaar weer een prachtig 
Traction jaar van te maken en wij wensen iedereen van harte 
een fantastisch 2020 toe. 
 

Namens alle bestuursleden van TAN Oost, 

Frans Koop, voorzitter  
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