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OTMV afd. Noord Brabant - Ruilbeurs 2011 

OTMV Brabant heeft in november 2011 de 

eerste OTMV ruilbeurs in Noord Brabant 

georganiseerd. Trots kijken we terug op 

een meer dan geslaagde dag. Ruim 500 

bezoekers mochten wij begroeten op de 

terreinen en loodsen van 

Landbouwmechanisatie bedrijf Ad de 

Bruijn en Loonbedrijf Ron de Bruijn. 

 

Al voor 06.00 uur melden zich de eerste 

standhouders, dit is wel gebruikelijk 

echter zo laat in het jaar is het s’morgens 

nog erg donker en was de hulp van 

zaklampen meer dan nodig om de juiste 

parkeerplaats en standplaats aan te wijzen  

 

Gelukkig waren er voldoende vrijwilligers 

die gedecideerd de verkeersstroom in 

juiste banen wisten te leiden. 

We hadden op deze beurs maar liefst 30 

standhouders met een erg gevarieerd 

aanbod van onderdelen, oud en nieuw, 

gereedschap, werkplaatsboeken en 

curiosa  

 

Standhouders uit Nederland maar ook uit 

België en van de standhouders hebben we 

voornamelijk complimenten gekregen 

over de organisatie, de locatie en de 

geweldige sfeer gedurende deze dag.  

 

Ook de LCN ( Landbouw miniaturen club 

Nederland ) was present en naast hun 

informatie stand stonden een 3 tal 

verkoopkramen met landbouwminiaturen.  
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Tijdens onze beurs is een mooie film 

opgenomen met een aantal interviews, 

kijk op de website van 

landbouwfilmpjes.nl  en je krijg direct een 

goede indruk van deze mooie dag! 

 

Ook vanuit België is een mooi verslag 

gemaakt, Mie Tracteur, in het zuiden van 

Nederland zeker geen onbekende heeft op 

haar website een mooie fotoreportage 

gemaakt van de heenreis, de ruilbeurs en 

de terugreis. Kijk op haar website, 

www.mietracteur.eu, ook van andere 

evenementen maakt Donna Bella Landini 

mooie fotoreportages. 

 

OTMV Noord Brabant kijkt terug op en 

meer dan geslaagde dag en voor ons is dit 

wel de motivatie om door te gaan. Hierbij 

willen we zeker een woord van dank 

richten aan de vele vrijwilligers die de 

organisatie van deze dag mogelijk maakte, 

Ad en Ron de Bruijn dat wij hun terrein en 

hallen mochten gebruiken en natuurlijk 

alle standhouders en bezoekers bedankt 

en tot de ruilbeurs op 25-11-2012 ( hou de 

agenda en de website in de gaten.
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