www.otmvbrabant.nl

Nieuwsbrief

Afdeling Noord Brabant

Nr. 3 2018

Maai & Hooi evenement
Dit jaar is er veel meer te doen dan alleen maaien
en hooien. Natuurlijk is dat wel een belangrijk
onderwerp want we willen de manier waarop de
machines in het verleden gebruikt werden natuurlijk
overdragen aan de jeugd zodat we ook over 100 jaar
nog weten wat een zeis en een vinger maaibalk is.
maar ook show van oldtimer trekkers, we krijgen
bezoek van oldtimer auto’s, er wordt met trekkers
gereden in carrousel vorm. Er is een demonstratie
van Arcusin er zijn stationaire motoren en ambachten.
Deelnemen kan altijd dus kom gewoon naar de Franse
weg in Steenbergen en met zijn alle maken we er een
mooie dag van.
Catering aanwezig.
Rond 12:00 en 15:00 carrousel rijden met oldtimer
trekkers.
Opgeven bij: Mark Frijters, 06-55718275
of via secretaris@otmvbrabant.nl
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OTMV BBQ
Ook in 2018 organiseren wij op de zaterdagavond voor de plantagerit ( 21-7) een
BBQ bij Henk Aalbregtse. De kosten zijn € 25,00 voor OTMV leden. Leden mogen
een introducee meebrengen en die betaald ook € 25,00/PP all-in.
Niet leden € 30,00 /PP
Aanvang van de BBQ is 18:00 en het is vrijdrinken tot 22:00
Opgeven kan door overmaken van € 25,00 / pp of € 30,00 naar rekening van de
OTMV afd. Noord Brabant : NL14 INGB 0004 9691 75 onder vermelding van: OTMV BBQ 2018
( betaald is opgegeven )
Je mag ook inschrijven voor de BBQ als je niet deelneemt aan de toertocht!

Plantagerit
Op zondag 22-7 gaan we weer een mooie toertocht maken
door het Brabantse land. We vertrekken om 09:00 vanaf de
Plantagebaan in Wouw en rond 17:30 zijn we weer terug.
De route en de bezoekadressen worden in detail uitgewerkt
en we zorgen ook voor een goede lunch.
Opgeven bij Henk Aalbregtse 06-21275156 of
secretaris@otmvbrabant.nl .
De kosten voor de toertocht is voor alle deelnemers
chauffeur en/of bijrijder € 20,00 pp en € 25,00 voor niet OTMV leden
bedrag overmaken naar rekening van de OTMV afd. Noord Brabant : NL14 INGB 0004 9691 75 onder vermelding van
Plantagerit 2018 ( betaald is opgegeven ) er zal in 2018 een huifkar meerijden maar om teleurstelling te voorkomen
wel graag vooraf reserveren!

Oldtimerclub rondrit in België
Onze vrienden van de IHC-Steyr oldtimer club in België organiseren op
Zondag 1 juli 2018 voor de 4e keer een toertocht voor trekkers.
Deelname is ook voor OTMV leden mogelijk neem contact op met:
Matterne Stefan: 0032-497-171671 of Vehaegen Roger: 0032-498-443146
Prijs voor niet leden van de IHC-Steyr oldtimer club is € 30,00 / pp.
(eventueel vervoer vanuit Nederland per vrachtwagen is mogelijk)

Agenda:
Noteer alvast in de agenda de volgende datums:
- 24-06-2018 Maai en Hooi evenement Steenbergen
- 21-07-2018 BBQ in Wouw
- 22-07-2018 Plantage rit, vertrek in Wouw
- 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
Volg ons ook op: www.otmvbrabant.nl

