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Maai & Hooi evenement
Op de weilanden achter en naast het bedrijf Unipack aan de Franseweg in Steenbergen wordt op 24-62018 het OTMV afd. Noord Brabant maai & hooi evenement 2018 georganiseerd. Natuurlijk kan er weer
gemaaid worden ( 4ha) maar er is ook ruimte voor stationaire motoren, oude ambachten en showruimte
voor oude trekkers.
Catering aanwezig.
Rond 12:00 en 15:00 carrousel rijden met oldtimer trekkers.
Opgeven bij : Mark Frijters, 06-55718275 of via secretaris@otmvbrabant.nl

Privacy
Ook de OTMV afd. Noord Brabant komt niet onder de nieuwe privacy wetgeving uit. Voor de vereniging is het
versturen van nieuwsbrieven per email erg belangrijk. Per briefpost is het duur en per email gaat veel sneller. Wij
willen graag met de leden blijven communiceren. Als u in de toekomst deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen dan
moet u zich opnieuw aanmelden. Stuur een email naar : secretaris@otmvbrabant.nl zet in de email duidelijk uw
naam en adres en de tekst dat u emails en nieuwsbrieven van de OTMV afd. Noord Brabant wilt blijven ontvangen.
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Agenda:
Noteer alvast in de agenda de volgende datums:
- 24-06-2018 Maai en Hooi evenement Steenbergen
- 22-07-2018 Plantage rit
- 27-10-2018 Busreis in Nederland
- 25-11-2018 8e OTMV afd. Noord Brabant Ruilbeurs in Steenbergen
- Januari 2019 ledenfeest
- 22/23 juni 2019 OTMV lustrum in Steenbergen

Bestuursleden gezocht
Een vereniging kan niet zonder bestuursleden en vrijwilligers die de activiteiten van de
verenging organiseren en vorm geven. Gelukkig melden er steeds meer leden dat zij mee
willen helpen bij de evenementen en activiteiten en daar zijn we naturlijk erg blij mee.
Binnen het bestuur van de afd. Noord Brabant is er ruimte voor nieuwe bestuursleden dus
wie komt ons versterken zodat de evenementen in de toekomst ook gaan plaatsvinden.
Vielsalm 2018:
Het Ardennen weekend 2018 is erg goed verlopen. Natuurlijk was het weer geweldig maar ook het bezoek
aan Reiff in Luxemburg en de mooie routes die we hebben gereden maakte het 5 e Ardennen weekend
compleet. De route is in 2018 grotendeels uitgezet door Peter Frijters waarvoor we hem zeker willen
danken!
Hieronder wat foto’s van het weekend. Deze zijn ook te vinden op de website.

Volg ons ook op : www.otmvbrabant.nl

