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Ontvangen van Pim Hoosemans 

Dag Henk, 

Aller eerst iets over onderstaande foto, het is een oude schermstrip van de club. 
Nu pas valt me op dat we 50 jaar geleden het nodig vonden om een spatie te hebben tussen 
'old' en 'timers'. 
Het kan natuurlijk ook dat de firma die deze strips voor ons maakte dit zo bedacht heeft. 
Wie zal het zeggen, mogelijk is er onder de leden iemand die het verlossende antwoord kan 
geven. 
 

                                                                                                                                                       

 

 

Hierna verder wat  plaatjes uit de oude doos, en wel uit september 1965, een trip naar de 

2de European Harley-Davidson Jamboree in Tremelo, België. 

Van de partij waren o.a. Klaas Abspoel met zijn zoon, Ferry Hoosemans en Pim Hoosemans. 

 

Leuk nog om te vermelden dat mijn broer Ferry zowel de naam van onze club als wel de 

naam van het blad van onze club bedacht heeft ! 

Ferry is maar kort lid geweest en heeft zijn motor, na een ongeluk in Amsterdam, snel 

verkocht. 

 

 

 

Zie  de foto’s op de volgende bladzijden:  
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Nog 2 foto's uit 1966. 

Klaas van der Roest en Pim Hoosemans naar een Harley treffen in Hamburg. 

Klaas kreeg pech met zijn motor in Utrecht en heb ik hem vanaf daar gesleept naar Hamburg 

in de hoop dat Harley-mensen daar voor reparatie zouden kunnen zorgen. 

Helaas pindakaas, dus met Klaas wederom op sleeptouw terug gereden naar Den Haag. 
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Hierbij een 3-tal foto's uit de oude doos, en wel 1966, penningmeester Gerrit Oort en 

secretaris Pim Hoosemans druk bezig met het maken van "The Oldtimers Den Haaf" 

schermstrips. 
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Voor de eerste serie gebruikten we plakletters. Later lieten we de strips graveren met een 

rode achtergrond op een witte voorkant. 

 

                                                                           

  

Pim heeft ook een filmpje gestuurd maar dit bestand is te groot om gelijk me teversturen..                         

Betreft een filmpje van de Harley op het strand in Scheveningen, de pier was net gebouwd. 

Met een plank achter de Liberator was het leuk om te surfen op het strand. 

Click to Download         Om het filmpje te zien. 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAZJqKff2U8rJ1-PXY2vXJEUSvMHoAatxC3XNoqwVArKpVoNbHEy0-Nry%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAg1QeLqr-_yp8_6GBSdmf98VI2mb8xr6arv-2jFJxABi%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBTKXbXJ4ALDzAxNzMQEA_wHIAP9ZlXlr%26e%3D1456747377%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D40554E04-6853-41D9-9401-28FE3AD38450-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D65EC9208-CD43-4E69-90FE-518805224CEB%26p%3D42%26s%3DilHwScdOlPVTkuAxuH2YEfO6qQY&uk=tO9TNeviFu3UaBDOKHDhNw&f=IMG_3717.mov&sz=96030625

