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UITNODIGING
Geachte deelnemer / trekkereigenaar,
Graag willen wij u uitnodigen voor deelname aan onze traditionele trekkeroptocht, op
zaterdag 9 september 2017. Dit jaar wordt de optocht van oude tractoren en
landbouwwerktuigen weer georganiseerd. En aansluitend geheel vernieuwde
trekkerbehendigheid wedstrijden.
Het programma ziet er als volgt uit;
 Vanaf 09.15 uur melden op het feestterrein aan de Wispel in de feesttent bij Bouke de
Jong.
 Vanaf 09.45 uur opstellen in een rij op feestterrein. Mensen van de organisatie zullen
hierbij aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat het opstellen vlot en veilig verloopt
verzoeken wij u om op tijd te komen en de aanwijzingen van de organisatie op te
volgen.
 Om 10.00 uur begint de optocht van oude trekkers, eventueel met oude
landbouwwerktuigen, onder muzikale begeleiding van de Boljeiers en de Bazuin uit
Tijnje.
 Na de optocht kunt u de trekker voor bezichtiging netjes neer zetten op het
aangewezen terrein. Dit zal ook weer op het feestterrein zijn.
 Om 11.30 uur krijgt u een gratis lunch. Na de lunch wordt de winnaar van het mooiste
geheel bekend gemaakt en wordt de beker uitgereikt.
 Om 12.00 uur start de trekkerbehendigheid wedstrijd. Dit jaar een geheel nieuwe opzet
met de mogelijkheid om zowel met oude kleinere trekkers als grotere (4x4) trekkers
deel te nemen. Er is zelfs een sleepwagen aanwezig om het publiek te laten zien
hoeveel pk’s er onder de motorkap zitten!
 Om 13.30 beginnen de kinderspelen.
Verder is er op het feestterrein van alles te zien en te beleven.
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Als u mee wilt doen aan de optocht van oude tractoren en landbouwwerktuigen en/of de
trekkerbehendigheid wedstrijden, dan kunt u zich opgeven met het formulier dat hieraan
bijgevoegd is.
Wilt u volgende jaar de uitnodiging per e-mail ontvangen vermeld dat dan op het opgave
formulier of stuur een e-mail aan: bouke.trijntje@planet.nl
Opgave voor 4 september a.s.
Enkele belangrijke punten;
1. Deelname aan de optocht en de toegang zijn gratis.
2. De jury is onafhankelijk.
3. Er wordt voor het mooiste geheel gekozen en daar is een kleine prijs aan
verbonden. (winnende trekkers van de laatste 3 jaar dingen niet mee naar de prijs)
4. Bij inschrijving ontvangt u een envelop met informatie, consumptiebonnen voor
koffie en lunch, een routebeschrijving en een aandenken.
5. Deelname is geheel voor eigen risico, ook het betreden van het wedstrijdterrein en
het feestterrein.
6. Wij, de organisatie, gaan er van uit dat u gerechtigd bent om de trekker te besturen
en dat het voertuig verzekerd is en vertrouwd op de weg kan.
Namens de trekkerbehendigheid commissie:
Bouke de Jong
De Warren 8
8406 AG Tijnje
E-mail : bouke.trijntje@planet.nl
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De Stichting Trekkerbehendigheidscommissie Tijnje e.o. is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de
Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. S 003706

Arjen Hartlief
Martin v/d Vaart
Tjitske Kooi
Nanne Geert Waalkens
Harriet van Sleen
Bouke de Jong
Bertus v/d Meer
Ruurd Sonneveld

Naam
Adres
Postcode + plaats
Geboortedatum
e-mail

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Riperwalden 7
Rolbregedyk 43
R. van Damwei 2
Warrewei 60
De Warren 2
De Warren 8
De Warren 4
Breewei 36

8406 ET Tijnje
8406 AP Tijnje
8406 EL Tijnje
8406 AD Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 AG Tijnje
8406 EE Tijnje

0619408407
0513572012
0513571995
0611485807
0513572067
0513572860
0630117558
0638191507

;
;
;
;
;

Geeft / geven zich op voor de volgende evenementen;
 Optocht van oude trekkers
 Trekkerbehendigheid wedstrijd (kost € 5,=)
 Deelname sleepwagen. (Dit kan alleen icm trekkerbehendigheid)
 Ik wil graag in het adressen bestand van de Stichting blijven en berichten ontvangen.
 Ik wil graag de uitnodiging per e-mail ontvangen op bovenstaand e-mail adres.
Voorwaarden van deelname.
 Deelname is geheel voor eigen risico, ook het betreden van het wedstrijdterrein
en het feestterrein en het parcours door het dorp
 Een goede en geldige verzekering van het voertuig is verplicht en dus ook
aanwezig.
 De bestuurder heeft de minimum leeftijd van 16 jaar en is , indien nodig dan
ook in het bezit van een geldig trekker rijbewijs.
 De deelnemer neemt deel aan het verkeer en houdt zich dan ook aan de
geldende verkeer regels en heeft geen alcohol genuttigd voor of tijdens de
deelname aan de trekkerbehendigheid wedstrijden.
De deelnemer verklaard op de hoogte te zijn van de voorwaarden van deelname en de
daarvoor benodigde papieren in zijn / haar bezit te hebben en kan deze zo nodig op
verzoek tonen.
De deelnemer bevestigt bovenstaande doormiddel van plaats, datum en handtekening.
Plaats:…………………….
Datum:……………………
Handtekening:……………………………………..
Opgave voor 04-09-2017
Bouke de Jong
De Warren 8 (8406 AG Tijnje. Mail : bouke.trijntje@planet.nl)
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