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Oogst dag gaat NIET DOOR 

In de 2e nieuwsbrief van dit jaar hebben wij melding gedaan van een oogst dag in het weekend van 1 en 2 augustus. 

Echter het opnieuw oplaaiende Covid19/Corona virus heeft Henk Loef doen besluiten om dit jaar het volledige 

evenement te schrappen. Dus ook geen oogst “doe dag “ voor leden. 

Het is jammer maar de gezondheid gaat voor! 

X X 
Maaien in September 
Ook het aangekondigde maai&hooi evenement op kleine schaal gaat in 2020 niet door! 

Wel een oproep aan alle leden die in het bezit zijn van een trekker met maaibalk om zich te melden zodat we weten 

wie wij kunnen uitnodigen als er wel gemaaid kan worden. 
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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 

Agenda 2020 
1-2 augustus 2020 Oogstdag, bij Henk Loef  vervallen i.v.m. Corona 

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 

Geen nieuwsbrief ontvangen? 
Afgelopen week bereikte ons berichten van leden dat zij de email met de nieuwsbrief niet hebben 

ontvangen. Hierbij doen wij een beroep op de leden. 

- Als je een nieuwsbrief ontvangt kun je andere leden natuurlijk vertellen dat er een nieuwsbrief is 

verstuurd. 

- Kijk ook regelmatig op de website : www.otmvbrabant.nl daar staat steeds de laatste nieuwsbrief. 

- Wij proberen de nieuwsbrief ook via Facebook te verspreiden. 

- Controleer ook regelmatig je spam filter omdat we weten dat de emailprogramma’s nieuwsbrieven 

vaak als ongewenst aanmerkt en dan in de spambox zet. 

- Als je een nieuw email adres hebt gekregen geeft dit dan door aan : nieuwsbrief.brabant@otmv.nl 

Bestuur afdeling Noord Brabant 
Voorzitter : Mark Frijters / agenda & website beheer/ 06-55718275 -mark.frijters@kpnmail.nl 

Secretaris : Kees Roovers /06-38925761 -  secretaris.brabant@otmv.nl 

Penningmeester : Bram de Regt /coördinator onderhoud terrein Steenbergen /06-22998577- ajderegt7@ziggo.nl 

Bestuurslid : Cees van Meel /06-22532445 - c.van.meel@ziggo.nl 

Bestuurslid : Ad Hagenaars / coördinator ploegen voor OTMV leden in Noord Brabant /06-51208513 - 

ajg.hagenaars@home.nl 
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