
Op deze feestdag had het Hare Majesteit behaagd AVD-baas Kees

Vogel een hoge onderscheiding te geven. Daar hoort een uitrei-

kingsmedaille bij. En die draagt Vogel hier…

►

Na de Koninklijke onderscheiding voor AVD-commandant Kees

Vogel volgdedeuitreikingvanheteersteexemplaarvan het jubileum-

boek.

Geheel links, in het geruite colbert, mede-oprichter van de sectie

bijzondere verkeerstaken (SBV) zien we Jelte van der Heide.

Rechts daarvan, in het witte dienstoverhemd met stropdas, de

tweede man van de AVD, de Majoor Jaap Kleppers. Rechts van

hem Ab Veenvliet, recht (boven) hem Kees de Koning en met de

korte mouwtjes Ton Dellebeke.

▲

Er was flink werk gemaakt van de festi-

viteiten. Met een heus jubileumboek.

Dit is de voorkant ervan.

Een feestdag is net zo goed een dag

van bezinning. En Paul Meijers was

heel wel in staat om óók aan die kant

van een feest invulling te geven. Deze

bijdrage komt uit het jubileumboek.

◄

▲



Het bestuur van RP-Alex, de personeelsver-

eniging van de Algemene verkeersdienst

(AVD). En tevens organiserend committee

voor de festiviteiten. Van links naar rechts

zien we Ab Hemeltjen, Willem van Balle-

gooijen, Kees de Koning, Ton Dellebeke,

Nico Bloemendal en (vermoedelijk) Bart

Renger.

◄

Een feestdag is net zo goed een dag van

bezinning. En Paul Meijers was heel wel in

staat om óók aan die kant van een feest in-

vulling te geven. 

▲

In 1987 bestaat de AVD 25 jaar. Dat moet

dus gevierd worden. Er waren legio festivi-

teiten. De ANWB verraste met een groot

verkeersbord boven de poort van de AVD-

basis aan de Hoofdstraat in Driebergen.

◄



Bij dit lustrumfeest hoorde ook een defilé bij voor het gemeentehuis van Driebergen. Hier wordt het defilé

geopend óf gesloten middels een groet aan de Burgemeester van Driebergen.

▲

En vervolgens trokken alle types voer-

tuigen langs die de AVD binnen haar

poorten had.

◄

En op deze heel bijzondere motorfiets

zien we Dirk de Velde Harsenhorst. ▼



Op het eigen AVD-Terrein geeft het motorde-

monstratieteam een show weg voor het pu-

bliek. Op twee types motoren: de R-modellen

(boxers) en de nieuwere K100RT’s.

▲

◄

Bij dit lustrumfeest hoorde ook een defilé bij

voor het gemeentehuis van Driebergen. Hier

het motor-demonstratieteam van de Groep

Motorsurveillance (GMS).

◄



Spreekstalmeester voor deze dag was

Ted de Braak. Hier arriveert hij met

één van de dienstheli’s op sportterrein

de Woerd, wat tegen het AVD-terrein

aan lag. Links zien we Harrie te Nijen-

huis die de Braak ontvangt.

Spreekstalmeester voor deze dag was

Ted de Braak. Hier arriveert hij met

één van de dienstheli’s op sportterrein

de Woerd, wat tegen het AVD-terrein

aan lag. Rechts zien we Harry te Nij-

enhuis die de Braak in een lange witte

dienstjas helpt.

Spreekstalmeester voor deze dag was

Ted de Braak. Hier krijgt hij van Ton

Dellebeke een exemplaar uitgereikt

van het jubileumboek.

Spreekstalmeester voor deze dag was

Ted de Braak (rechts).

◄

◄

◄

◄


