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Corona /Covid 19
Wij hadden ons dit jaar heel anders voorgesteld, de agenda stond vol evenementen en iedereen had er
weer zin in. Helaas heeft het Corona/Covid 19 virus veel zand gestrooid in onze evenementen kalender.
Veel zal dit jaar niet kunnen plaatstvinden en nu de maatregelen wat meer ruimte geven voor het
organiseren van evenementen moeten we met heel veel maatregelen rekening houden. We zijn er
voorlopig niet vanaf en de 1,5 meter evenementen zullen we nog wel een tijd houden.
In deze nieuwesbrief brengen wij de OTMV afd. Brabant leden op de hoogte van de evenementen die we
dit jaar nog wel , in aangepaste vorm, kunnen organiseren en welke we moeten verschuiven naar 2021.
Mark Frijters - Voorzitter

25 Juli = BBQ voor OTMV Brabant leden
Wij hebben een mogelijkheid gevonden om voor de OTMV Brabant leden een BBQ te organiseren waarbij wij met in
achtnemen van de Corona maatregelen eindelijk iets kunnen organiseren. In de kas van Ad Hagenaars is ruimte om
voor de leden een BBQ te organiseren waarbij wij de kas en de omgeving inrichten volgens de maatregelen van de
overheid.
- Alleen toegankelijk voor OTMV leden met partner die vooraf zijn
aangemeld en hebben betaald.
- De tafeltjes staan op 1,5 mtr. En iedereen moet zoveel mogelijk
blijven zitten.
- Er is een eenrichting looproute aangegeven.
- Iedereen moet bij inschrijven de Covid vragen beantwoorden.
- Familie mag bij elkaar zitten.
- Het vlees zal door de catering worden gebakken en worden uitgeserveerd.
- Adres : slotstraat 4, 4751RM Oud Gastel
- Aanvang 18:00 en om 22:30 einde van de avond.
- Kosten € 15,00 / pp ( drank af te rekenen met OTMV munten die bij aanmelden te koop zijn)
Deelname kan door € 15,00 per persoon onder vermelding van de naam, het OTMV lidmaatschapsnummer en BBQ,
over te maken naar de bankrekening van de OTMV afd. Noord Brabant. NL14 INGB 0004 9691 75 (uiterlijk 22-7-2020)
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26 Juli = OTMV toertocht
Op 26 juli gaan we een aangepaste toertocht rijden. Ook hier zijn een aantal Corona regels van toepassing.
- Deelname uitsluitend voor OTMV leden. ( maximaal 65 trekkers )
- Bijrijders alleen toegestaan als deze aantoonbaar familie zijn en in een huis wonen.
- De toertocht vertrekt om 09:30 vanaf de Slotstraat in Oud Gastel en omstreeks 17:30 verwachten we terug
te zijn. ( we rijden naar Zeeland en de tocht is ongeveer 77 kilometer lang)
- We houden 3 pauzes op parkeerplaatsen waarbij in de middagpauze een friteskar aanwezig zal zijn.
- De deelnemers krijgen bonnen voor frites en 2x snacks. Voor de drank krijgen de deelnemers munten. Drank
in de OTMV aanhanger
- Ook in de pauze houden we de 1,5 meter aan! Neem zoveel mogelijk een eigen stoel mee om in de pauze te
kunnen zitten.
- We blijven de gehele tocht buiten. Hou rekening met je kleding.
- Kosten € 15,00 per deelnemer ( incl. koffie, koffiekoek, frites, 2 snacks, 4 drankmunten, herinnering)
Deelname kan door € 15,00 per persoon onder vermelding van de naam het OTMV lidmaatschapsnummer en
Toertocht over te maken naar de bankrekening van de OTMV afd. Noord Brabant.
NL14 INGB 0004 9691 75 (uiterlijk 22-7-2020)
( voor degene die op zaterdag deelnemen aan de BBQ en op zondag meerijden met de toertocht is het beperkt mogelijk om te overnachten.
Dit vooraf aanmelden secretaris.brabant@otmv.nl )

Oogstdag
Door OTMV lid Henk Loef (Moerstraatseweg 151 in Steenbergen) wordt in het weekend van 1-2 augustus (bij goed
weer) de gerst geoogst. Een aantal oldtimer combines en trekpaarden met zelfbinders gaan daar aan de slag. Alle
OTMV leden zijn welkom om daar met hun trekker bij aanwezig te zijn. dit kan alleen bij vooraf aanmelden. Stuur
een email naar nieuwsbrief.brabant@otmv.nl zie voor verdere informatie : www.otmvbrabant.nl

Onderhoud evenementen terrein
De afgelopen maanden is er door een groep vrijwilligers veel werk verzet om het
OTMV Brabant terrein naast Uni Pak in Steenbergen te onderhouden.
Onder moeilijke omstandigheden hebben een aantal oldtimer ploegers veel stenen
en antiworteldoek naar bovengehaald. Hierna is het terrein ingezaaid, zijn kanten
gemaaid is er geklepeld en nu groeit het gras zodanig dat van het hoofdveld de
1e snede gemaaid kan worden.
Steen in de ploeg
Alle vrijwilligers bedankt!

Maaien in September
Het is de bedoeling om in september nog een klein schalig maai & hooievenement te organiseren. Voornamelijk voor
leden die hun maaibalk willen testen of hun hooischudder willen laten werken. In een volgende nieuwsbrief komen
we daar op terug.

Agenda 2020
25 juli 2020
OTMV zomer BBQ
26 juli 2020
OTMV Brabant toertocht
1-2 augustus 2020 Oogstdag, bij Henk Loef
30 augustus 2020
Boerenmert in Kruisland vanaf 10:00 vervallen i.v.m. Corona
24 oktober 2020
Jaarlijkse busreis in 2020 ( we blijven in Nederland) vervallen i.v.m. Corona
22 november 2020 Ruilbeurs onder voorbehoud
Januari 2021
Themamiddag
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

Kenteken op trekkers
Het gaat er nu toch echt van komen, alle trekkers die op de openbare weg komen dienen voorzien te worden van
een kenteken. De conversie periode waarin het kenteken aangevraagd kan worden zal waarschijnlijk geheel 2021
worden.
Om iedereen op tijd te voorzien van de juiste informatie gaan we in samenwerking met o.a. de Fehamec en de RDW
proberen regionaal informatiebijeenkomsten te beleggen. We houden jullie op de hoogte. Kijk ook op www.otmv.nl

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 op zich nemen)
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: Cees van Meel / 06-22532445 c.van.meel@ziggo.nl
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BELANGRIJK
De OTMV vindt het belangrijk dat de
leden vooral gezond blijven en dat wij
samen het Corona virus de baas worden.
Neem de maatregelen en adviezen van
de overheid serieus! Samen kunnen we
dat!
Het bestuur zal de maatregelen op de
voet volgen en als er aanleiding is om
evenementen of activiteiten niet door te
laten gaan houden wij u op de hoogte!
Bestuur OTMV afd. Noord Brabant

