
PUBQUIZ LIVE!
ZONDAG 30 JUNI

Bas van Werven en Carlo Brantsen, de
Petrolheads, wie kent ze niet?! Deze
AutoMaten etaleren zonder enige
gêne hun passie voor auto's, zolang
die vooral maar niet al te “groen” en
salonfähig zijn. 
Op SKOJ zondag 30 juni zullen Carlo en
Bas met hun ‘leerzame’ pubquiz het
SKOJ evenement verrĳken. Deze pub-
quiz met ruim 100 Volvo en niet Volvo
minded gasten was een groot succes 
tĳdens het eerste SKOJ weekend 
afgelopen maart. Ook wĳ verheugen
ons er weer enorm op. U misschien 
ook wel op deze live ontmoeting. 
Mis het niet!

760 GLE EXECUTIVE DDR
In de collectie van Hans Blokzĳl vind je
maar liefst zes donkerblauwe, verlengde
regeringslimousines uit de voormalige
DDR (Honecker), nog steeds voorzien
van Oost-Duitse kentekens en gedeelte-
lĳk originele zend- en afluisterapparatuur.
Iedere limousine op zĳn originele banden
met niet meer dan 70.000 km op de 
teller. Tevens zĳn deze DDR 760’s elk 
20 centimeter (!) verlengd, in plaats van
de gebruikelĳke 15 cm.

760 GLE MELLBERG CABRIOLET
Volvo wilde in 1983 een cabrio voor 
de Amerikaanse markt uitbrengen. De 
carrosseriebouwer Mellberg kreeg deze 
opdracht, maar de handgemaakte auto
is om diverse redenen nooit in productie
genomen. Slechts twee auto’s zĳn er 
geproduceerd. En ja, een daarvan, de 
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SKOJ DAGEN MAART GROOT SUCCES!
MET RUIM 1.000 GASTEN
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EDITIE!
JUNI

glanzend witte, met blauw interieur 
en elektrische kap, is in het bezit van 
Swedish Collection.

960 LIMOUSINE
Deze in prachtige staat verkerende auto
is van 1995 tot en met 1997 in gebruik
geweest bĳ het Zweedse koningshuis.
Maar liefst zes meter en 14 centimeter
bedraagt de lengte van deze Volvo en
verkeert in uitmuntende staat. Om de
privacy te waarborgen bevinden zich
twee elektrische scheidingswanden, één
van leer en één van glas. Deze Volvo 
960 is een verre voorvader van de S80
limousine (ook te zien op SKOJ) waar
onze koninklĳke familie in reed.

Tĳdens de tweede 
SKOJ dagen hopen 
wĳ dat ook de 
VOLVO 700 
vereniging acte de
presence zal geven.
Info: www. Volvo 700 vereniging.nl

In de juni editie staan de 700 en 900
series in the spotlight. In en rondom
de Jardin d’Hiverre zullen meerdere
prachtige exemplaren uit deze series
te bewonderen zijn. Alle eigenaren
van een Volvo 700 of 900 parkeren
deze dagen op een eigen exclusief
parkeerterrein.



Amazon Adventures informeert u ge-
durende alle SKOJ dagen in hun
stand in de Jardin d’Hiverre over hun
unieke Volvo reizen. Speciale aan-
dacht is er dit weekend voor de
“North Cape Challenge 2020”. Woon
op zaterdag tussen 14:00 en 16:00
uur de informatiebijeenkomst bij.
Reis in groepsverband, ontmoet, er-
vaar, deel je (technische) kennis en
maak onvergetelĳke herinneringen. 
Er zĳn in het verleden al 15 unieke 
reizen georganiseerd. In het totaal 
hebben er al 525 auto’s meegereden,
zĳ hebben reeds ruim 4.150.000 km 
afgelegd in 55 landen.

AMAZON ADVENTURES
Op de SKOJ dagen zal wederom het
Volvo 240-260 Register u voorzien
van interessante informatie op hun
stand die rijkelijk voorzien is van
leuke Volvo parafernalia. 
Het Volvo 240-260 Register bestaat
sinds 1997 en zĳ kennen het merk, het
erfgoed en de reputatie op het gebied
van veiligheid en duurzaamheid als
geen ander. ‘De Tank’ is niet voor niets
de bĳnaam van de solide wagens uit de
de 200-series!
Met een stabiel aantal van bĳna 600
leden behoort deze vereniging al jaren
tot een van de grootste zelfstandige
Volvo Klassieker clubs van Nederland!

200-SERIES

Kom in Jardin d’Hiverre én in het Mu-
seum shoppen in de ‘Butiken’. Zowel
Swedish Collection als de Swedish
Connection (dit is de webshop van het
Volvo forum) én de Volvo Clubs ver-
kopen leuke parafernalia, boeken,
brochures en posters. In het museum
vindt u tevens vele duizenden onder-
delen van diverse modellen uit de
grote voorraad van Swedish Collection,
tegen aantrekkelijke SKOJ-prijsjes.

BUTIKEN

JANISDEMAN
GRAFFITTI
KUNSTENAAR

De Nederlandse Algemene Miniatuur
Auto Club is er voor iedereen die mo-
delauto’s verzamelt. De club organi-
seert beurzen, geeft het blad Auto in
Miniatuur uit, organiseert clubdagen
en andere evenementen.
Ze zĳn ook aanwezig tĳdens de SKOJ
dagen in juni met hun stand in de Jardin
d’Hiverre. Miniatuurauto’s verzamelen:
nóg leuker met de NAMAC.

VOLVODOME

De graffiti artiest Jan uit Utrecht
maakt unieke graffiti schilderingen op
grote muren in steden, maar ook wat
kleinere werken, bijvoorbeeld in 
kinderkamers. Een van zijn werken is
te bewonderen in Utrecht, een bijzon-
dere muurschildering van een reuze
boekenkast. Alle buurtbewoners en
betrokkenen hebben hun lievelings-
boek mogen inleveren en deze zijn
verwerkt in deze muurschildering.  
Speciaal voor de SKOJ dagen maakt 
Jan een verrassend en interactief Volvo
kunstwerk, dat alle SKOJ dagen te be-
wonderen is. Zelf is hĳ op zondag 30 juni
aanwezig om u zĳn creativiteit te tonen.

Het 20.000 m2 ideeënpark is rijk aan
bijzondere soorten bomen, planten
en bloemen. Tijdens de ca. een half
uur durende rondleiding wordt u
door deskundige groene gidsen 
geïnformeerd over groene architec-
tuur, de gebruiksmogelijkheden van 
‘onbekende’ bomen en planten als-
mede een wandeling door de produc-
tiekwekerijen van Bomencentrum.
Uw kennis en belangstelling voor natuur
zal hiermee sterk worden verrĳkt, zeker
door bĳzondere achtergrondverhalen.

GROENE RONDLEIDINGEN

COMBO
NEDERLANDS
DANSORKEST
Op zondag 30 juni zal het bekende
Combo Nederlands Dansorkest van
14.00 en 17.00 uur zorgen voor een
feestelĳke stemming op het terras van
Jardin d’Hiverre. 
Het Combo Nederlands Dansorkest
speelt landelĳk op dansparties, voor 
bedrĳfsfeesten, evenementen, gala’s, 
privéfeesten én voor hun plezier (en dat
betekent: SKOJ!). 

In de Volvo Dome gebeuren verras-
sende dingen tĳdens de SKOJ dagen.

NAMAC

Een aanrader als u hier bent. Ook 
kunnen de gidsen alle vragen beant-
woorden over uw eigen groen.

www.amazonadventures.nl

Amazon Adventures: 
reizen in je eigen Volvo
klassieker, over de hele 
wereld. 



Op alle SKOJ dagen delen de experts
van Meguiar’s hun tips & tricks op het
gebied van onderhoud van de lak en
het interieur van uw auto. In de uitge-
breide Meguiar’s stand treft u vele
producten aan. De Meguiar’s poetscli-
nic zal 2x per dag worden gehouden
nabij het museum. Learn to shine! 
Wax, shampoo, polish, cleaner & clay:
Meguiar’s is al bĳna 120 jaar specialist
op het gebied van autoverzorging. 

Vanuit een grote belangstelling voor
VOLVO heeft Ben Ekeler vele jaren
geleden Volvo-forum.nl opgericht.
Een digitale ontmoetingsplek voor
alle dingen ‘Volvo’. 
Daarnaast runt hĳ de “Swedish Connec-
tion”, voor iedereen die zicht tot Zweden
aangetrokken voelt. Ontmoet Ben op
vrĳdag en zaterdag, en bekĳk en koop
zĳn uitgebreide aanbod Volvo en Zwe-
den gerelateerde artikelen.

In Jardin d’Hiverre kunt u wederom 
culinair genieten van de overheerlĳke
Zweedse keuken. Er is maar liefst keuze
uit 8 Zweedse specialiteiten die uiteraard 
vers voor u worden bereid. 
Heerlĳke lunches met zalm, Zweedse
gehakballetjes, ham of worstjes. Food
wordt geserveerd tussen 12:00-14:30
uur, reserveren is niet nodig. Eet smake-
lĳk, mycket välsmakande.

MYCKET 
VÄLSMAKANDE

Tĳdens het eerste SKOJ festival wisten
verzamelaars elkaar te vinden en dit
heeft er voor gezorgd dat de collectie
van Hans Blokzĳl is uitgebreid met weer
een heel bĳzonder exemplaar: de Volvo
340 Rĳkspolitie uit de eerste spraakma-
kende Flodder film, compleet met de 
bĳbehorende Politie-uniformen. 
Dit is de nog enige bestaande originele
Volvo340 Politieauto met alle nog 
werkende accessoires. Wie weet geeft
één van de hoofdrolspeelsters (bv. de
fotogenieke Tatjana Simic) wel acte de
presence. U kunt in ieder geval zelf op
de foto met deze Volvo 340 Rĳkspolitie.

FLODDER 340

Vanwege het grote succes en de
enorme interesse van voorgaande 
bezoekers zal Bert-Jan Nijhuis van
Volvo Model Cars ons ook dit keer, 
op zaterdag 29 juni, verblijden met
zijn enorme collectie, kennis van de
Volvo miniaturen en een presentatie. 
Bert-Jan Nĳhuis heeft een eigen rubriek
in het Volvo Drive magazine waarin hĳ
zĳn kennis en collectie vanaf het begin
van de jaren 80 deelt.

MODEL CARS

Voor onze zakelijke relaties bieden
wij drie SKOJ arrangementen aan.
Ontvang uw relaties en/of medewer-
kers in onze prachtige evenementen-
locatie Jardin d’Hiverre, en geniet
samen van bijzondere Volvo’s, groen
en meer. 
Passen de thema’s mobiliteit, duurzaam-
heid en groen bĳ uw bedrĳfsfilosofie?
Dan sluiten de SKOJ dagen en arrange-
menten hier uitstekend op aan. Bekĳk
de arrangementen op onze website.

ZAKELIJKE SKOJ ARRANGEMENTEN
VERWELKOM UW RELATIES OF MEDEWERKERS
TIJDENS DE SKOJ DAGEN

OPENINGSTIJDEN: Museum en activiteiten geopend van 10:00-16:00 uur. 
Jardin d'Hiverre is geopend tot 19:00 uur.
ENTREE: Dagkaarten, inclusief één koffie of thee en één muffin: € 11,50. 
(Betaling contant of per pin) Parkeren is gratis. Entree vanaf 12 jaar.
Aanmelden via e-mail (info@swedishcollection.nl) stellen we op prijs. 


