
    UITNODIGING 

Beste oldtimer-liefhebbers, 

Op zaterdag 8 september en zondag 9 september vindt de twaalfde editie van de Woensdrechtse 

Boerendag plaats aan de Reimerswaalweg te Woensdrecht.  Voor een gezellig en geslaagd evenement 

wordt jullie aanwezigheid gevraagd! Dus heb je één of meer tractoren staan – eventueel met chauffeur – 

dan zijn jullie van harte welkom. Het programma en de spelregels luiden als volgt. 

Zaterdag 8 september: Toertocht tractoren langs de Brabantse Wal en dorpskernen van de 

Gemeente Woensdrecht – lengte circa 40 kilometer.    

Inschrijving uiterlijk 24 augustus: door het inschrijfgeld (€ 10 voor de berijder van de tractor en € 5 per 

meerijder op de tractor) over te maken op bankrekening NL07 RABO 0134 4784 01 t.n.v. Stichting 

Boerendag Woensdrecht, onder vermelding van “Inschrijving toertocht tractoren 2018”. 

Presentie op zaterdag: melden tussen 11:30 en 12:30 uur bij het bord “deelname toertocht tractoren” in de 

grote tent op het terrein. Bij de aanmelding worden de gedenkplaatjes en consumptiebonnen uitgereikt. 

Aanvang toertocht: 13:00 uur. Gegeven de lengte van het parcours en de tijdsplanning houden we een 

snelheid aan van minimaal 16 kilometer per uur. 

Tussenstop: Ouwe Raedthuysplein te Hoogerheide, met een hapje en een drankje. Hier krijgt het publiek 

weer de gelegenheid om naar jullie tractoren te komen kijken. 

Einde toertocht: 17:00 uur. Aansluitend bieden wij de deelnemers een warme maaltijd aan, in de grote tent 

op het evenemententerrein. 

Zondag 9 september: historische tractoren-show. Ook beschikken we over een mooi stuk terrein 

waar we diverse grondbewerkingen op uit kunnen voeren en spellen kunnen doen zoals boomstam 

slepen etc. Deelnemers mogen hun eigen werktuigen meenemen om te demonstreren. 

Inschrijving uiterlijk 24 augustus: kosteloos, opgeven per mail aan jeffreydenijs@home.nl. 

Presentie op zondag: melden bij Jeffrey de Nijs. 

Aanvang: 09:00 uur  Start klein defilé over het terrein: 10:00 uur  Einde: 17:00 uur 

Wij hopen dat jullie dit jaar van de partij zullen zijn! 

Met vriendelijke toergroeten, 

Jeffrey de Nijs en Walter Meesters 

Inlichtingen en reacties: jeffreydenijs@home.nl – telefoon 06-253 212 72  
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