Programma
Oldtimerdag 2016
Dit jaar wordt voor de 16e keer de Oldtimerdag
georganiseerd in de historische kern van Zoetermeer. Dit evenement in de Dorpsstraat is klein
begonnen, maar al snel uitgegroeid tot een dag
voor het hele gezin en vooral voor liefhebbers
van cultureel erfgoed.
de 30 seconden. Startnummer 2 stelt zich als eerste
op bij de boog. De volgorde van starten, wordt verder
bepaald door de lijst die de deelnemers hebben ontvangen tenzij anders bepaald door de vrijwilligers.

Ieder jaar is er een ander thema. In het verleden bijvoorbeeld hulpverlening, bevrijding van Nederland, boerenbedrijf, ‘het dak eraf’ in 2014 en uiteraard verschillende landenthema’s.
Dit jaar staat goederenvervoer in de 40, 50 en 60er
jaren centraal. Medewerking wordt onder meer verleend door diverse verenigingen voor klassieke vrachtwagens zoals de Scania Club. Vanwege de benodigde
ruimte, is dit jaar de Pilatusdam een extra opstelplaats
voor grote en kleine vrachtwagens.

De gehele dag staan prachtige klassiekers opgesteld
in de straat en op de Pilatusdam. De toertocht deelnemers zullen na de ﬁnish in de straat ook aansluiten en
deelnemen aan het concours.

09:20 Woord van welkom en laatste brieﬁng

12:00 - 16:00 Rondritjes Kindertrein

09:30 Start van de toertocht

Vanaf 12:00 uur kunnen kinderen een rondritje met
een treintje maken. Vertrek vanaf de Pilatusdam.

Alle klassieke voertuigen worden ‘weggeschoten’ door
Jacques Boonekamp. De start vindt plaats bij de boog
op het parkeerterrein aan de Osylaan voor een toertocht van ongeveer 100 kilometer. Er wordt gestart om

11:00 - 17:00 Concours d’Élégance

11:00 - 17:00 Expositie Vervoer
Historisch Genootschap Oud Soetermeer verzorgt in
het pand van Dorpsstraat 132 een expositie over
historisch vervoer in Zoetermeer en de Dorpsstraat.

Sophie’s Big Band is ook dit jaar weer van de partij.

12:00 - 14:00 Sophie’s Big Band

Voor kinderen rijdt vanaf de Pilatusdam een treintje.

00

www.oldtimerdagzoetermeer.nl

De big band van Muziekvereniging Kunst en Vriendschap Zoetermeer staat bekend onder de naam ‘Sophie’s Big Band’. Deze big band speelt o.m. bekende
werken van Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington,
Les Brown, maar ook bijvoorbeeld van Billy May en
Artie Shaw. Optreden voor Lunchcafé De Zoetelaar.
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13:00 - 16:30 Karrewiets
De Karrewiets verzorgt al rijdend livemuziek met allerlei instrumenten. De bestuurder zingt en speelt een
leuk feel good repertoire met de mooiste liedjes voor
een brede doelgroep.

13:00 - 16:00 Storytellers op Pilatusdam
Gezellige muziek en uitbeelding van vervoer op de
Pilatusdam.

12:30 - 14:00 Finish toertochtdeelnemers
Vanaf 12:30 uur verwachten wij de deelnemers aan de
toertocht weer binnen. De tijd is een beetje afhankelijk
van het tempo waarin de rit en de puzzeltocht zijn afgelegd en dus enigszins variabel. De deelnemers komen binnen via het plein ‘Hovestein’.

De Karrewiets verzorgt al rijdend livemuziek.

14:30 - 18:00 Just4Fun Band
Diverse optredens met nummers van The Shadows en
muziekstukken die weinig live gespeeld worden. Ook
ontbreken mooie liedjes van Cliff Richard en Elvis
Presley niet. De optredens vinden plaats op het podium voor Class by Jofel (voorheen Pasta Company).

16:30 Prijsuitreiking
Uitreiking van de prijzen op het bordes bij Class by
Jofel door burgemeester Aptroot.

Op de Pilatusdam dit jaar historische vrachtwagens.

Renault Juvaquatre Fourgonnette van een deelnemer.
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