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Inleiding
10 april De Peeltruckers
2&3 juli Truck Aid Meeting Landgraaf
Trucks & Twente (2e Editie)
De Truckrun is weer terug van weggeweest
Colofon

1. INLEIDING

Hallo allemaal,
Eindigde ik de vorige nieuwsbrief nog met de opmerking dat ik geen idee had wat er
nog zou gaan gebeuren, intussen zijn we enthousiast want we zijn weer helemaal op
de weg terug. Natuurlijk hebben we enkele leden verloren omdat men geen kans zag
om een nieuwe start te maken, ja er is zelfs een stichting gestopt door de
stelselmatige tegenwerking van de plaatselijke gemeente.
Nu is het tijd om zo snel mogelijk de dingen te herstellen die we zeker niet verloren
willen gaan, we houden u op de hoogte.
Ook onze penningmeester is tevreden want hoewel het erg langzaam gaat zijn bijna
alle contacten weer hersteld.
Mij rest, namens al onze medewerkers van de OSC, u een geheel en plezierig herstel
van al uw activiteiten toe te wensen.
Blijf gezond en vooral actief.
Willem P. Bos
Voorzitter O.S.C.

De

Peeltruckers
Op 10 april zijn ze
er weer, de
Peeltruckers met
hun vertrouwde
chauffeursdag.

Ook O.S.C. zal
aanwezig zijn en
wel met een
voorronde van
De Zuinigste
Chauffeur van
Nederland.
Gratis deelname,
u kunt zich ter
plekke inschrijven.

Wij willen

IVECO – Schouten Veghel
Louwman Mercedes-Benz Den Bosch
Royackers Transportbedrijf Milheeze BV
bedanken voor hun geweldige medewerking.

Truck Aid Meeting
Al vele jaren een club die tracht goede doelen te helpen door het organiseren
van transport-gerelateerde evenementen. Op 2 en 3 juli staan ze op het
Megaland Pinkpop Terrein met een aantal activiteiten. Ook de O.S.C. zal
aanwezig zijn met een tweetal onderdelen. Op de eerste plaats voorlichting
voor kinderen en ouders om nog maar eens aandacht te vragen voor de
gevaren van bedrijfsvoertuigen in het verkeer. We hebben een film die alle
gevaren behandeld en een voertuig zodat iedereen zelf kan zien wat je
allemaal niet ziet in de dode hoeken.
Daarnaast zullen we chauffeurs aantonen welke voordelen er zijn als er
“”GEEN spiegels maar camera’s”” gemonteerd zijn. Zelf rijden we al bijna 20
jaar met camera’s dus we hebben intussen aardig wat know-how.
Ten slotte houden we een eerste voorronde voor het Nationaal
Kampioenschap Behendigheidsrijden voor Beroepschauffeurs. Een kleine
baan maar met hele pittige proeven en we nodigen iedereen met een groot
rijbewijs uit om het eens te proberen. De eerste drie plaatsen zich voor het NK
later in het jaar.

Vorig jaar riepen wij als O.S.C. bestuur het evenement Trucks @ Twente uit
als beste chauffeursevenement van het jaar. Nu in 2022 gaan we zien of ze
deze titel kunnen prolongeren want op 17 en 18 september gaan de Tukkers
er weer voor. Wij hebben er alle vertrouwen in want met de ervaringen
opgedaan in 2021 kan het enkel beter worden.
Kijk op de afiche op de volgende bladzijde en doe er uw voordeel mee. Zo is
een aantekening maken in uw agenda niet onverstandig want het motto “Vol is
Vol” zou ook dit jaar wel eens van toepassing kunnen zijn.
Wij wensen Elwin, Alfred en al die
bezige
Tukker Truckers veel
succes met de organisatie van dit
ongetwijfeld prachtige evenement.

De TRUCKRUN is weer terug van
weggeweest.
Wat was dat schrikken in het begin van de corona periode. De afzeggingen
vlogen ons om de oren en stiekem hadden we het wel eens over: “Wat als dit
voorbij is” Toen we het jaar erop zagen dat alle inspanningen ten spijt geen
truckrun een kans maakte wisten we niet wat we nog konden verwachten.
Op dit moment halen we opgelucht adem want bijna alle leden zijn weer bezig
en slechts een enkeling is gestopt. Wel zien we dat de goodwill die veel
organisaties genoten bij gemeente en andere instanties heeft geleden van de
lange periode zonder activiteiten. Hier en daar hebben vertrouwde gezichten
plaats gemaakt voor nieuwe personen of men is van plan om de regels
strakker na te leven.
In die gevallen dat er sprake is van tegenwerking willen we als O.S.C. graag
helpen om met vereende krachten een oplossing te vinden.
Verder wensen wij iedere organisatie veel wijsheid en uithoudingsvermogen
en hou steeds de doelgroep voor ogen waarvoor we dit met z’n allen doen.

Gegroet en blijf gezond.
Willem
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