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Grootse viering
Veteranendag
vianen • In het Viaanse stadhuis is
tot en met zaterdag 18 juni de tentoonstelling ‘Veteranen, ingezet in
dienst van de vrede’ te zien. Er zijn tijdens de expositie verschillende filmpjes van Nederlandse militaire inzetten te bekijken. De tentoonstelling is
geplaatst in het kader van de tiende
keer Veteranendag Vianen die de
Werkgroep Veteranen Vianen en de
gemeente Vianen op vrijdag 17 juni
en zaterdag 18 juni organiseren. Er
zijn verschillende activiteiten, zo is er
vrijdag 17 juni de lezing ‘Treedt in de
voetsporen van een veteraan’. Tijdens
de lezing nemen een actief dienende
veteraan (Frans Erkelens) en een gepensioneerde veteraan (Jan Bruning)
de aanwezigen mee in de tijd. De diverse Nederlandse militaire inzetten
in de gehele wereld over de periode na
de Tweede Wereldoorlog tot aan heden, komen aan bod. De lezing wordt
met bijzonder beeld en geluid ondersteund. Geïnteresseerden kunnen de
lezing vrijdagavond 17 juni (vanaf
19:30 uur) bijwonen in het stadhuis.
Aanmelden is noodzakelijk, dit kan
via s.d.keijzer@vianen.nl.
Evenals de voorgaande jaren valt de
lokale Veteranendag samen met de
Vrijstad Oldtimerdag Vianen. Maar de
tiende Veteranendag Vianen wordt
grootser gevierd dan de afgelopen jaren. Zo is het stadhuis op zaterdag 18
juni van 11:00 uur tot 14:00 uur voor
iedereen toegankelijk en leiden de Viaanse veteranen bezoekers graag
langs de verschillende tentoonstellingen die (alleen deze dag) in het stadhuis te zien zijn. Zo zijn vele foto’s en
films uit privécollecties van Viaanse
veteranen te bekijken en zijn verschillende documentaires van diverse uitzendingen te zien.

Zederikdag in teken
van paard en wagen
zederik/vianen • De laatste Zederikdag op zaterdag 18 juni staat in het teken van de inmiddels bekende paarden wagentocht door de omgeving.
Deze tocht is niet alleen maar een
feest voor de deelnemers zelf, maar
voor de kijkers vanwege het nostalgische karakter.
Het vertrek is om 10.30 uur bij Boer
Bertus aan de Middelwaard 7 in Vianen.

Oldtimerdag

De fascinatie van Berndt Roelvink voor het roemruchte automerk

Van Dinky Toy tot een echte Austin
Alle bezitters van oldtimers hebben minimaal één tik. Bij Berndt Roelvink (69)
is dat niet anders. Hij gaf in de jaren tachtig de aanzet voor de Viaanse
Oldtimerdag en is zaterdag 18 juni weer van de partij.
vianen • Zijn ziekte begon in het begin van de jaren vijftig. “Toen ik 7 jaar
werd kreeg ik van mijn ouders een
Dinky Toys: een Austin Taxi (FX3). En
een van mijn tantes verblijdde me met
een Austin A40 Devon.”
Berndt Roelvink groeide niet alleen op
met Dinky Toys, maar ook met echte
auto’s. Zijn vader opende, ver voor de
Tweede Wereldoorlog, als eerste in
Amsterdam een autorijschool. Zodoende stond er altijd een auto voor
de deur, en destijds was dat best bijzonder.
“Als Dinky Toys en Corgi Toys met een
nieuwe Austin op de markt kwamen
móest ik die hebben. Zodoende heb ik
er heel wat verzameld, en die maken
deel uit van mijn collectie van zevenduizend schaalmodellen en miniatuurautootjes die in mijn museum
(Het Minidome) staan.”
Roelvinks fascinatie voor Austin is
nooit overgegaan. In 1968 werd zijn
toenmalige auto, een Kever, in de Velsertunnel total loss gereden. Met
steun van zijn toenmalige werkgever
kocht hij daarna zijn eerste en enige
nieuwe Austin, een Glider 1300. Nadien heeft hij alleen maar in Austins
gereden, en nadat de laatste omstreeks 1990 van de band rolde -’het
einde van een tijdperk’- koos hij voor
de eveneens Britse merken MG en Rover.
Austin Glider Club
“Ik heb veertien jaar in Vianen gewoond waar we, naast de hockeyclub,
ook de landelijke Austin Glider Club
hebben opgericht”, vertelt Berndt
Roelvink. “In 1976 kocht ik in Engeland mijn eerste klassieker, een Austin A40 Somerset uit 1952. Daar heb ik
maar even in gereden en ik gebruik
hem nu nog voor de onderdelen. Op
dit moment heb ik twee rijdende Somersets, beide uit 1954.”
De eerste, een grijze, kocht Roelvink

• Berndt Roelvink is de trotse bezitter van een Austin.

via internet, en die was in prima staat.
“Restauratie-objecten koop ik nooit
want ik heb er geen zin in om daar jarenlang mee bezig te zijn. Ik heb wel
monteurskwaliteiten, maar ben geen
plaatwerker en spuiter. Voor mij moet
het een kwestie zijn van bijhouden,
reviseren en vervangen. In 2010 kocht
ik een zwarte Somerset die nooit buiten heeft gestaan. Hij zit nog in zijn
originele lak, de leren bekleding is
nog gaaf, heeft nooit schade gehad en
is nooit gerestaureerd. Dat is heel uitzonderlijk voor een auto van die leeftijd.”
Vrijstad Oldtimerdag
Onder de vlag van MHC Vianen organiseerde Roelvink in 1982 in Vianen
de eerste toertocht. De deelname bestond uit vijftien auto’s en twee moto-

De Valkenhof uit Andijk verzorgde zaterdag een roofvogelshow bij sc
Everstein. De show werd mogelijk gemaakt door businessclub Contactus.
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ren. Dat initiatief is overgenomen
door Jos Voerman, en dat mondde enkele jaren later uit in de eerste Vrijstad Oldtimerdag. Nadat het gezin
Roelvink naar Asperen was verhuisd
zette Berndt daar in 1999 de eerste
toertocht voor klassiekers op poten.
“In Asperen is minder ruimte dan in
Vianen, en we houden het doorgaans
op maximaal honderd voertuigen. Ik
zet elk jaar zelf de rit uit en neem de
hele organisatie voor mijn rekening.
Op de dag zelf krijg ik bij de uitvoerende taken hulp van vrienden en
vriendinnen. Gezien het aantal deelnemers kunnen we gezamenlijk lunchen, koffie drinken en na afloop borrelen. Vianen is daar te groot voor.
Maar ook daar ben ik altijd van de
partij.”
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Op zaterdag 18 juni worden de eerste
deelnemers vanaf 9.00 uur ontvangen
op de Voorstraat. Tot 11.30 uur kunnen hun oldtimers worden bewonderd door het publiek. Vanaf dat tijdstip vertrekt een stoet van meer dan
driehonderd klassieke voertuigen
voor een toertocht van 85 kilometer,
die hen voert door de mooiste plekjes
van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. Onderweg worden de volgende dorpen aangedaan: Everdingen, Zijderveld, Schoonrewoerd,
Meerkerk, Noordeloos, Goudriaan,
Ottoland, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Brandwijk, Groot-Ammers,
Nieuwpoort, Ameide en Lexmond.
Vanaf 15.00 uur keren de voertuigen
terug naar Vianen.
Peter Verbeek

Afspraken prettig wonen
vianen • De gemeente Vianen, LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad
hebben woensdag 9 juni nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Onder de
titel ‘Samenwerken aan prettig wonen’ zijn de belangrijkste ambities en
opgaven op het gebied van wonen in
Vianen opgenomen.
Deze afspraken moeten de komende
vier jaar leiden tot 300 extra huurwoningen,
aandacht
voor
levensloopbestendig bouwen en wonen met zorg, een woonlastenonderzoek, verduurzaming van het huurwoningbezit en een goede samenwerking
tussen (hulp)instanties bij probleemsituaties. De Prestatieafspraken Vianen 2015-2018 zijn een verdere uitwerking van de Woonvisie Vianen en het
Ondernemingsplan van LEKSTEDEwonen. De belangrijkste ambities en
opgaven op het gebied van wonen zijn
vertaald naar vier gezamenlijke thema’s, namelijk; betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. In de afspraken zijn de ontwikkeling
van
de
sociale
huurwoningvoorraad en de betaalbaarheid van de huren leidend. Het
realiseren van een woningvoorraad
passend bij de huidige en toekomstige
inwoners van Vianen, onder het motto
‘hun huis hun thuis’ heeft tijdens de

totstandkoming van de prestatieafspraken centraal gestaan.
De drie partijen hebben afgesproken
dat er voldoende woningen beschikbaar zijn om mensen passend te kunnen huisvesten, niet alleen financieel,
maar ook naar leeftijd en naar zorgmogelijkheden. In Hoef en Haag is
20% van de kavels bedoeld voor sociale
huurwoningen. De doorstroming
wordt bevorderd door voorrang te geven aan senioren die een eengezinswoning vrij maken, zodat deze beschikbaar komen voor starters en
jonge gezinnen.
LEKSTEDEwonen verduurzaamt de
huurwoningen complexgewijs, waarbij
het
energielabel
met
minimaal twee stappen wordt verbeterd. Bewoners worden gestimuleerd
en gemotiveerd om bewustwording,
gedragsverandering en het zelf aanbrengen
van
energiebesparende
maatregelen te realiseren. LEKSTEDEwonen zorgt verder voor structurele samenwerking tussen (hulp)organisaties bij de aanpak van financiële
en sociale problematiek, (buren)overlast en zorg en welzijn. Ook worden
initiatieven van betrokken bewoners
gestimuleerd en gefaciliteerd, die een
bijdrage leveren aan het verbeteren
van de leefbaarheid.

