Editie September
Activiteit 15 jarig bestaan
Zondag 9 september 2018
Beste Oldtimerliefhebbers
Hierbij tref je de uitnodiging voor onze oldtimerdag vanwege ons 15 jarig
bestaan op
Zondag 9 september 2018
Deze dag gaat plaats vinden bij de Gebr. Coremans Grondwerken
Sprundelsebaan 183 4838 GN te Breda. Hierbij een uitleg wat de bedoeling is.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden (liefst allemaal) met hun trekkers
- stationaire motoren of machines naar deze dag komen om het tentoon te
stellen voor het publiek.
De ondergrond is geheel verhard. Leg onder de tractor een stuk karton of lek
matje, zodat er geen olie terecht komt op het terrein.
Je kunt met je materiaal komen op zaterdag 8 september vanaf 14.00 tot 17.00
uur of op zondag 9 september vanaf 8.00 tot 9.00 uur.
Het terrein is 's avonds afgesloten maar weg zetten blijft op eigen risico.
Daarna is er op zondag een ontbijt van 9.00 tot 10.00 uur voor de leden die hun
trekker of trekkers die dag wegzetten.
Ook de partners zijn welkom bij het ontbijt.
Ook trekkerbestuurders die mee helpen om meerdere trekkers van een lid op
plaats van bestemming te brengen zijn welkom. Alleen vragen wij voor partners
een bijdrage van € 15,00 per persoon, voor extra trekkerbestuurders € 20,00 per
persoon, dit is voor het ontbijt - frites + snack.
Voor leden is het ontbijt - frites + snack gratis, die zijn trekker(s) wegzet op
deze dag.
Vanaf 10.30 uur zijn de bezoekers welkom.
We eindigen deze dag zo rond 17.00 uur, eerder mag je niet weg met de
trekkers. Dus zeg het tegen vrienden - familie en kennissen.
Iedereen is welkom op deze dag.
Natuurlijk is er ook gezellige muziek aanwezig om de sfeer er in te brengen.
Voor de inwendige mens word natuurlijk gezorgd, de gehele dag is er koffiethee- bier- fris- wijn te koop. Ook is er een frites wagen aanwezig.
Voor de jongste kinderen is er een traptrekker met sleepwagen, waarbij ze leuke
prijsjes kunnen winnen.
Iedereen dient zich op te geven dus leden, partners en extra
trekkerbestuurders.

Dit in verband met de inkopen voor het ontbijt.
Ook opgeven hoeveel trekkers je mee brengt, als het kan zoveel mogelijk.
Voor iedere trekker die je meer meebrengt krijg je 1 consumptie bon.
Betaling voor partners en extra trekkerbestuurders het liefst via de bank:
NL48RABO0120828502 Trekker Oldtimer Club Liesbosch t.n.v M Dekkers
Ondervermelding van Naam en adres- postcode en huisnummer.
Kan ook op zondag contant.
Hopelijk is het mooi weer en wordt het een hele gezellige dag samen.
Wil je mee doen, geef je dan tijdig op dat kan al vanaf nu, tot 25 augustus.
Dus wacht niet te lang met opgeven.
Per mail: trekkeroldtimerclubliesbosch@live.nl
Theo van der List:
mob: 06-13052809
Kees Lauwen:
mob: 06-51099348 of via WhatsApp
Riet Dekkers:
076-5021479
mob: 06-22071012 of via WhatsApp
Deelname op eigen risico. Voertuigen moeten minimaal WA verzekerd zijn.

