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Gratis toegankelijk oldtimer- en klassieker dag VROEM 2016, 11 juni in de winkelstraat van Joure 
JOURE – Ruim 200 klassiekers, oldtimers én hun bezitters worden zaterdag 11 juni centraal gesteld 
op VROEM. De 21e editie van het bijzondere evenement is gratis toegankelijk voor zowel deelnemers 
als bezoekers en staat bol van activiteiten voor jong en oud met auto's, motoren, brommers, 
livemuziek.  

Vorig jaar verschenen meer dan 200 deelnemers aan de start van de rondrit door Friesland. Het 
aantal inschrijvingen groeit ieder jaar gestaag dus het beloofd ouderwets gezellig te worden in de 
winkelstraat met glimmende bolides, ronkende motoren, vriendelijke deelnemers en sfeervolle 
muziek. Het thema voor dit jaar is Brazil Carnival. Voor de deelnemer die zich het leukst in thema 
uitdost ligt een leuke prijs klaar. Wees gerust, uw oldtimer hoeft niets met het thema te maken te 
hebben. Ieder voertuig is welkom als het maar oud, mooi of speciaal is.  

De deelnemers worden ’s ochtends met koffie ontvangen en na een gezellig samenzijn klinkt om half 
tien het startschot voor de themarit door het prachtige Friese landschap met onderweg diverse 
verrassende elementen en een picknick. Na het middaguur worden de voertuigen opgesteld in de 
Jouster winkelstraat Midstraat waarna het publiek toestroomt, op drie plaatsen de livemuziek wordt 
ingezet en het feest begint. Op het flink uitgebreide kinderplein is voor de jongsten genoeg te doen 
waaronder bandenrace, schminken, auto’s schilderen, springkussens, activiteiten met de brandweer 
en het van dichtbij bekijken van een aantal brandweer- en politievoertuigen. 

VROEM staat al vele jaren te boek als het gezelligste oldtimerevenement van het Noorden en een 
van de grotere evenementen van de gemeente. Om die reden trekt het evenement veel deelnemers 
én bezoekers die zin hebben in een gezellig en gratis dagje uit. Lijkt het je leuk om als sponsor of 
vrijwilliger aan VROEM mee te werken? Kijk dan even op onze website.  

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Vriendenclub Vroem, www.vroem.com. U kunt 
zich hier ook eenvoudig en gratis inschrijven als deelnemer.  
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Voor meer informatie kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met voorzitter Chris van der 
Meer via e-mail: chris@vroem.com. 
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