
NIEUWSBRIEF 
Evenementen 2018 
 

 
Het seizoen begint weer!  

Hierbij de nieuwsbrief om iedereen te informeren over de verschillende evenementen in 

de komende periode. Er staat weer veel op de planning! 

 

Zaterdag 27 januari – Nieuwjaarsborrel 

Wederom in de loods van Marcel Brands. Dit jaar was er helaas wat minder animo, maar 

er werd wel weer goed rekening gehouden met de inwendige mensch. 

 

Donderdag 12 april – Ledenvergadering 

We beginnen het seizoen weer met onze ledenvergadering op donderdag 12 april om 

20.00 uur in Crazy Times. Op de agenda staat o.a. Oldtimerdag, contributieverhoging 

2019, etc. Komt allen! 

 

Vrijdag 27 april – Koningsdag 

Zoals gebruikelijk staan we met de OCBO weer in het centrum van Barger-Oosterveld 

opgesteld en rijden we een tocht door ons dorp. We staan hier van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Zondag 6 mei – Keuzemenu 

We zijn uitgenodigd door de “Klazienavener Youngtimer Vrienden”, maar ook door  

“de oude trekker en motoren vereniging” uit Nieuw-Amsterdam. Nu is het evenement uit 

Nieuw-Amsterdam alleen geldig voor trekkers/tractoren. Dus diegene met trekkers 

kunnen kiezen, de rest kan gaan naar de Youngtimers in Klazienaveen…… 

 

Donderdag 10 mei – Hemelvaartsdag Veenpark 

Ook nu is de OCBO weer present op het Veenpark. Komt allen en met zoveel mogelijk 

voertuigen. Vanaf 9.30 uur opstellen in het Veenpark tot ± 16.00 uur. 

Voor de inwendige mens wordt zoals altijd goed verzorgd. 

 

Zaterdag 26 mei – Feest4daagse feesttent Barger-Oosterveld 

Wij zijn uitgenodigd om met onze oldtimers bij de feesttent te gaan staan. 

En voor zondag 27 mei is ons gevraagd om met enkele oldtimers de minder valide 

mensen naar de feesttent te rijden,  alwaar ze kunnen Frühshoppen. 

 

Zaterdag 2 juni – extra tourrit 

We gaan in twee groepen toeren. Eén met auto’s en motoren, én een groep met tractoren 

en bromfietsen. Tussenstop is bij smederij Koopman aan het Dommerskanaal. We 

verzamelen ons om 10.00 uur bij Crazy Times en vertrekken om 10.30 uur. ±16.00 uur zijn 

we weer terug. 

  

Zondag 15 juli – Oldtimerdag 

Een speciale dag voor onze club. We vieren vandaag onze 10-jarig bestaan! Allerlei 

verenigingen zijn benaderd om dit met ons te vieren. Zo komt er een stoommachine, 

oldtimer-caravans, tractoren, auto’s, motoren en bromfietsen. Live muziek,(food)trucks 

en een springkussen voor de kinderen. De oldtimers kunnen op foto in een speciale 

verpakking. Deze dag duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Zaterdag 18 augustus – Oldtimerdag Ruinerwold 

Ook nu zal de OCBO weer aanwezig zijn op deze grootse Oldtimerdag! 

We moeten er ’s ochtends met een kleine groep al vroeg naar toe om onze stand en plek 

in te richten. Zeer de moeite waard!  



Vrijdag 24 augustus – Bleerinck Emmen 

We zijn gevraagd om met zoveel mogelijk oude voertuigen te komen opdagen. 

Het duurt van 13.00 uur tot 16.30 uur en is bij verpleeghuis de Bleerinck. 

 

Zaterdag 25 augustus – Jaarlijks tourrit  met bbq 

Een fraaie tourtocht voor motoren en auto’s, en een andere tocht voor tractoren en 

brommers. Feestelijke afsluiting ’s avonds met een bbq. 

We verzamelen om 10.00 uur bij Crazy Times en vertrekken om 10.30 uur. 

± 16.00 uur zijn we weer terug. en de barbecue duurt daarna van 18.00 tot 22.00 uur. 

 

Zondag 16 september – Emmen on Wheels 

We verzamelen om 9.00 uur bij Crazy Times en vertrekken samen naar het centrum van 

Emmen. Hier blijven we met elkaar tot 17.00 uur. 

 

Donderdag 8 november – Ledenvergadering 

We eindigen het seizoen met onze ledenvergadering op donderdag 8 november om 

20.00 uur in Crazy Times. Op de agenda staat o.a. Oldtimerdag, contributieverhoging 

2019, etc. Komt allen! 

 

 

Opgave en deelname evenementen: 
In het algemeen geldt: laat ons weten of je komt op één van de eerstkomende 

evenementen. Dan wordt er rekening met je gehouden door de organisatie;  

bijvoorbeeld voor verteringen en lunch. 

Let wel: aanmelding is niet vrijblijvend; je verplicht je ook om te komen, omdat  

de organisatie op ons rekent. Dus geef even door of je meedoet. 

 

Geef je op via een mail aan ons: info@ocbo.nl 

 

 

Activiteiten van anderen: 
Goed om te weten: er worden veel activiteiten in de regio georganiseerd rondom 

oldtimers. Hier heeft OCBO géén rol in de organisatie.  

Misschien leuk om individueel naar toe te gaan of aan deel te nemen?  

Deelname is dus op eigen gelegenheid! 

 

Zo 8 april  Bromfietsen-, Motoren- en Onderdelenmarkt Weerselo 

Do 10 mei    Hemelvaartsdag: Wing en Wheels Hoogeveen 

Za 19 en zo 20 mei   Oldtimer Festival Balkbrug. U bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur.  

   Het adres is Hoogeveenseweg 38, 7707 CH Balkbrug. 

Zo 20 mei  Dag van het Park Winschoten 

? –     Smalspoormuseum  Erica 

Za 26 mei  Historische Oldtimerdag De Krim 

Zo 24 juni    Zomer Fair Klijndijk  

Za 21 juli    Coevorden oldtimerdag 

Za  24 en zo 25 juni   Kolderdiesel  bij 4-torenbrug (E en B Compas) 

Zo 12 augustus Bromfietsen-, Motoren- en Onderdelenmarkt Weerselo 

Za 15 september   Oldtimerdag Appelscha 

Zo 7 oktober    Herfst Fair Klijndijk  

 

Voertuigkenmerken kaart 

De leden krijgen via de e-mail een voertuigenkenmerken kaart, die ze moeten invullen 

met technische gegevens van hun eigen voertuig(en). Inleveren tijdens de 

ledenvergadering 12 april. Daarna worden ze door het bestuur uitgewerkt, 

geseald/gelamineerd. Deze kaarten willen we met onze Oldtimerdag gebruiken. 

 

mailto:info@ocbo.nl

