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Afscheid van Ad de Bruijn
Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 februari hebben we afscheid genomen van Ad de Bruijn die 8
jaar voorzitter is geweest van onze afdeling.
Door de bestuursleden is Ad in het zonnetje gezet en voor hem was er een blijvende herinnering in de
vorm van een MAN miniatuur trekker op een vitrineplankje met opschrift.

Bestuur afdeling Noord Brabant
Na het afscheid van Ad de Bruijn hebben we het bestuur kunnen aanvullen met de komst van
Ad Hagenaars. De taakverdeling binnen het bestuur is voor het komende verenigingsjaar:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

: Mark Frijters / agenda &website beheer/ 06-55718275 - mark.frijters@kpnmail.nl
: Kees Roovers /06-38925761, secretaris@otmvbrabant.nl
: Bram de Regt /coördinator onderhoud terrein Steenbergen /06-22998577- ajderegt7@ziggo.nl
: Cees van Meel /06-22532445 c.van.meel@ziggo.nl
: Ad Hagenaars / coördinator ploegen voor OTMV leden in Noord Brabant /06-51208513 ajg.hagenaars@home.nl

Corona treft ook OTMV afd. Noord Brabant
Het Covid 19/Corona virus treft ook de OTMV en dan m.n. bij de activiteiten die wij dit jaar op de agenda hebben.
Het eerste evenement dat we helaas moeten annuleren is het Ardennen weekend van 15 t/m 18 mei. Het draaiboek
was voor 95% gereed, de routes ingetekend en op 11 april wilden wij de route op locatie definitief maken. Helaas
dus niet in 2020 maar we proberen met de uitbaters in België en Luxemburg afspraken te maken om in het weekend
van 29 en 30 mei 2021 het Ardennen weekend wel te houden.
Ook verdere OTMV activiteiten bij andere afdelingen en mogelijk ook de afd. Noord Brabant komen in het gedrang
als de maatregelen ook na 1 juni van kracht blijven. Wij proberen jullie daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te
houden en wensen iedereen vooral een goede gezondheid en de kracht om door deze periode heen te komen.
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Technische Middag
De technische middag op 29-2 was in feite de laatste activiteit
die we nog mochten organiseren.
Met 32 deelnemers goed bezocht en zowel door Geuze straaltechniek
en JP Color werden veel wetenswaardigheden gedeeld die bij het
restaureren en onderhouden van trekkers en werktuigen goed van
pas komen.

Agenda 2020
14 juni 2020
18 juli 2020
19 juli 2020
augustus 2020

Maai & Hooi evenement, 10:00 OTMV evenementen terrein in Steenbergen
OTMV zomer BBQ
OTMV Brabant toertocht
Oogstdag, 10:00 OTMV evenementen terrein in Steenbergen
(datum nader te bepalen)
30 augustus 2020
Boerenmert in Kruisland vanaf 10:00
24 oktober 2020
Jaarlijkse busreis in 2020 ( we blijven in Nederland )
22 november 2020 Ruilbeurs
Natuurlijk moeten we afwachten welke maatregelen er door de overheid worden genomen t.a.v. het
mogen organiseren van evenementen in relatie tot het Corona virus

Pionier
Omdat we deze weken vooral thuis moeten blijven is er wel een activiteit waarmee je de redactie van
Pionier kunt helpen. Haal die oude schoenendoos van zolder en zoek oude foto’s, folders of andere
interessante zaken die de moeite waard zijn om er een artikel aan te wijden. En je mag natuurlijk ook over
andere onderwerpen schrijven. Stuur alles naar: secretaris@otmvbrabant.nl of direct naar
redactie@otmv.nl
Pionier 2020-2 valt het komende weekend op de mat. Als je deze op 1 april nog niet ontvangen hebt
controleer dan of de contributie is betaald en als dit wel het geval is dan een bericht aan de secretaris of
direct aan de ledenadministratie.
Bij deze Pionier zit ook je lidmaatschapskaart.

Ruilbeurs
Op dit moment hebben we de eerste afspraken gemaakt om in november de OTMV afd. Noord Brabant
ruilbeurs nieuw leven in te blazen. Ook nu willen we kijken of we zoveel mogelijk leden kunnen vinden die
in de schuur nog onderdelen, gebruiksvoorwerpen etc. hebben en deze op de OTMV ruilbeurs willen
aanbieden aan de andere leden. Daarnaast natuurlijk een stukje Brabantse gezelligheid met een hapje en
een drankje om zo aan het eind van het jaar na te praten over het jaar 2020 dat nu al zeer bijzonder is.
Als je nu al weet dat je wat wilt verkopen en dus met een aanhangertje met materiaal wilt komen stuur
dan een bericht aan: Ad Hagenaars - ajg.hagenaars@home.nl ( uiteraard mag het ook aan de andere
bestuursleden maar Ad zal de coördinatie van de ruilbeurs 2020 op zich nemen )

