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OTMV Najaarsreis zaterdag 27 oktober 2018
Dit jaar is het aan de OTMV afd. Noord Brabant om de najaarsreis voor zowel de leden van de OTC Roeselare als de
OTMV afd. Noord Brabant te organiseren. En we denken jullie weer een leuke reis aan te kunnen bieden.
Opgeven voor de najaarsreis is vanaf heden mogelijk door het reisbedrag over te maken op de rekening van de
OTMV afd. Noord Brabant. NL14 INGB 0004 9691 75 onder vermelding van je lidnummer en najaarsreis 2018. Leden
en partners van leden betalen € 55,00 Niet leden betalen € 60,00. Opgeven kan tot 20-10-2018 Stuur ook een email
naar secretaris@otmvbrabant.nl we kunnen je dan eenvoudig op de hoogte houden van het laatste nieuws over de
najaarsreis.

PROGRAMMA NAJAARSREIS OTMV&OTC 27-10-2018
(Schema voor de OTMV deelnemers)

Vanaf 07:30 Koffie met Koek bij ’t Tapperijke in Hoeven
(parkeren op parkeerplaats achter ’t Tapperijke Sint Janstraat 15, 4741 AL Hoeven)

Hierna bezoeken we de volgende bedrijven en museums:
-

Baselier landbouwmachines in Steenbergen

-

Familie Molenaar in Berkel & Rodenrijs. IHC tractoren

-

Familie de Boer in Mookhoek, Holder tractoren

-

Museum Hoekse Waard

Voor onderweg krijgt iedereen een lunchpakket.
Omstreeks 18:00 is de bus terug in Hoeven waar een driegangen
dinerbuffet op ons wacht. Aansluitend is er muziek en mogen we
tot in de kleinste uurtjes met elkaar bijpraten over onze hobby.
Leden en partners betalen : € 55,00 / pp
Niet leden betalen : € 60,00 / pp
Betalen is opgegeven, overmaken op: NL14 INGB 0004 9691 75
onder vermelding van lidnummer.
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RUILBEURS 2018 gaat niet door!
Na 7 geweldige ruilbeurzen in de gebouwen en op het terrein van
Ad en Ron de Bruijn in Steenbergen hebben de 8e ruilbeurs moeten annuleren.
Door de verwoestende brand in een van de hallen van Ad en Ron de Bruijn is het praktisch
onmogelijk hier in 2018 nog een ruilbeurs te organiseren.
Ook in de nabije omgeving was er op korte termijn geen ruimte te vinden waar wij
voldoende faciliteiten hebben om een goede ruilbeurs neer te zetten.
Het bestuur van de afdeling Noord Brabant zoekt voor 2019 naar mogelijkheden om dan de
8e ruilbeurs wel vorm te geven. Iemand ideeën of suggesties? Deze zijn altijd welkom.

OTMV 40 jaar
In 2019 is het 40 jaar geleden dat de OTMV is opgericht. dit lustrum willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan en we werken aan een programma voor een 2 daags
evenement op de terreinen die wij in bruikleen hebben van Unipak in Steenbergen.
Om dit ook mogelijk te maken zoeken wij een aantal vrijwilligers om mee te helpen bij de
organisate, de opbouw en het invullen van een aantal thema’s.
Aanmelden kan via : secretaris@otmvbrabant.nl .
Het Lustrum weekend in Steenbergen is op 22 en 23 juni 2019.
Als hoofdthema willen we laten zien wat de ontwikkelingen zijn bij landbouwtrekkers.
Wij zoeken hiervoor specifiek merken ambassadeurs die van hun favoriete merk een mooie
serie trekkers en machines wil neerzetten op het evenement en daarmee laat zien op welke
manier dit bepaalde merk belangrijk is geweest of nog is in de agrarische wereld.
Meer weten of interesse? Neem contact op met het secretariaat of een van de
bestuursleden.

Agenda:
Noteer alvast in de agenda de volgende datums:
- 27-10-2018 Busreis in Nederland
- Januari 2019 ledenfeest
- April 2019 met de bus naar Agri Classic in Assen
- April/Mei ploegen in samenwerking met St. Isidorius
- 25/26-5-2019 Ardennen weekend (onder voorbehoud)
- 22/23 juni 2019 OTMV lustrum in Steenbergen
- 20 en 21-7-2019 BBQ en Plantagerit
- 26-10-2019 Busreis naar Belgie
Volg ons ook op: www.otmvbrabant.nl

