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Emotionele reünie: oud-medewerkster gaat met
70 jaar oude Land Rover nummer 16 alsnog
het terrein in
Dankzij een toevallige ontmoeting afgelopen zomer kon Land Rover de

langgekoesterde wens van de vijfentachtigjarige mevrouw Dorothy Peters

vervullen: zij kreeg de kans om terrein te rijden met de auto waaraan zij zeventig

jaar geleden had gewerkt.
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 De in Solihull geboren Dorothy Peters begon in juli 1946 op vijftienjarige leeftijd met haar baan

op de serviceafdeling van de Land Rover-fabriek aan de Lode Lane in Solihull. Daar werkte zij

aan de allereerste exemplaren van de Land Rover Series 1, die in deze fabriek geproduceerd

werd. In juni dit jaar bezocht mevrouw Peters het Land Rover Fest ter gelegenheid van het

zeventigjarige jubileum van Land Rover. Ze had haar fotoalbum uit die tijd meegenomen, maar

had niet verwacht dat één specifieke foto zou leiden tot een ontmoeting met de Land Rover

Series 1 waaraan zij zelf had gewerkt: de nummer 16.

De reünie werd mogelijk gemaakt door Mike Bishop, Land Rover Classics Reborn Engineering

Specialist en Land Rover-historicus. Hij zag een oude foto van de jonge Dorothy Peters waarop

zij poseert naast een auto die hij nu bezit. Het Land Rover team besloot vervolgens om mevrouw

Peters een onvergetelijke dag te geven. 

Mike zegt: "Over the course of Land Rover Fest I was fortunate enough to talk to many

enthusiasts and former employees. When I was approached by a very charming lady with

some pictures of her time at Solihull, I had no idea we would share a special connection to

'number 16'. Her enthusiasm for the company and this vehicle in particular was wonderful as

was her surprise when she discovered I now owned the car! I knew instantly we needed to

reunite them." 

Het Land Rover team in Solihull werkte de weken erop met haar dochter aan de organisatie van

een dag vol verrassingen voor mevrouw Peters. Ze brachten haar terug naar de fabriek in

Solihull en herenigden haar met de auto waarbij ze zeventig jaar geleden poseerde voor de foto

die ze altijd had bewaard. Van die dag is een hartverwarmende film gemaakt die het jaar van

Land Rovers zeventigjarige jubileum afsluit. 

Mevrouw Peters zegt: "I couldn't believe the reaction to my pictures at the Festival in Solihull. I

had no idea this one conversation would take me on a journey down memory lane and on the

wonderful off-road track at Solihull. The opportunity to share this day with my daughter and

granddaughters was a wonderful surprise and to see how different the factory is today was

very special. It all felt like a dream and I won't ever forget it." 

Om de verrassing compleet te maken, kregen mevrouw Peters en haar vrienden een exclusieve

preview van de film, op een speciaal scherm in het verzorgingshuis waar zij woont. 



Land Rover Fest in Solihull was een van de evenementen om het zeventigjarige bestaan van

Land Rover te vieren. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de originele Land Rover zijn

debuut maakte op de AutoRAI in Amsterdam. Land Rover heeft dit jubileum gevierd met

diverse evenementen, een speciale uitzending, een recordbrekend konvooi en een expositie in

het Design Museum in Londen. 
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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