
Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn          
 

Vragen? Mail ons : info@oldtimerdagalphen.nl 

Aan de bewoners van de Hooftstraat en aangrenzende straten. 
 
Alphen aan den Rijn, september 2018. 

 

Geachte bewoners, 
 

Zaterdag 15 september wordt alweer voor de 36e keer de jaarlijkse " Oldtimerdag " 

georganiseerd. De Oldtimerdag wordt georganiseerd in de Hooftstraat en op de 
Oudshoornseweg. Wij zijn ons ervan bewust dat, naast een hoop plezier, het voor de 

bewoners ook gepaard kan gaan met ongemakken.  

 

Op zaterdag 15 september worden onderstaande straten van 06.00 uur tot 18:00 uur 

afgesloten voor alle fietsers en voertuigen (behalve voor de hulpdiensten): 
· Hooftstraat: vanaf het Thorbeckeplein tot aan de Gerard Douwstraat 

· Gerard Doustraat: vanaf de Willem van de Veldestraat tot aan de Hooftstraat 

· Oudshoornseweg: vanaf de Hooftstraat tot aan de Delftzichtweg 

· Blijenbergstraat (wel toegankelijk voor bewoners om te parkeren indien plaats) 

 

Zaterdags moeten de voertuigen vóór 06.00 uur elders geparkeerd zijn (zie ook 
de lokale borden met parkeerverboden in de straat). Om het evenement goed te 
laten verlopen verzoeken wij u geen auto’s meer te parkeren vanaf vrijdag 14 
september 21:00 uur op bovengenoemde straten. 
 

Opties voor u om te parkeren zijn: 

· Meteoorlaan en omgeving 

· Parkeerterrein achter de Goede Herderkerk 

. Parkeerterrein onder de Albert Sweitzerbrug, bereikbaar via de Henry Dunantweg 

. Henry Dunantweg en omgeving 

 

De bewoners van de Judith Leijsterstraat en de Cornelis de Vlamingstraat kunnen hinder 

ondervinden door het niet bereikbaar zijn van hun straat tijdens het evenement 

(uitgezonderd hulpdiensten) op zaterdag 15 september van 09:00-17:00 uur. 

 

Voor vragen is de organisatie bereikbaar tijdens de opbouw en tijdens het evenement op 

het nummer 06 2146 0067. Maar u kunt ons ook bezoeken bij de keet op de 

Blijenbergstraat (hoek Hooftstraat). 

 

Bezoek onze website www.oldtimerdagalphen.nl met allerlei wetenswaardigheden over 

ons gezellige familie Oldtimerfestival, met uiteraard veel oldtimers, nostalgische 

muziek, gezellige kramen, terrassen en kinderattracties. Ook verwijzen wij u graag naar 

de evenementenkrant welke in de week vooraf het evenement huis aan huis zal worden 

bezorgd. 

 

Wij willen jullie vragen om tijdens de Oldtimerdag de Oldtimerdag vlag uit te hangen om 

deze dag nog meer gezelligheid uit te laten stralen. Deze is kosteloos te verkrijgen via de 

organisatie van de Oldtimerdag bij de keet op de Blijenbergstraat (hoek Hooftstraat). 

 

De organisatie van de Oldtimerdag dankt u hartelijk voor uw medewerking en hoopt u te 

zien tijdens het evenement. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Bestuur van de Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn. 


