Beste Dorpsgenoten,
Wij,
De Limburgse Tractor Vrienden
zijn verheugd u te kunnen
mededelen dat het
17de Tractortreffen, van De Limburgse Tractor Vrienden
gaat plaatsvinden midden in ons dorp en wel aan de Kasteelstraat 2.
Het tractortreffen vindt zijn oorsprong in Lanaken domein Pietersheim. Toen
zat er ook al een sausje van Borgharen over, namelijk: de familie Vossen uit ons
dorp zijn jarenlang de spil figuren geweest van dit geweldige evenement. Zelf
ben ik, Eric Bessems, ook vanaf het eerste jaar hierbij betrokken geweest.
Jaarlijks kijken we uit naar deze dag.
Toen 3 jaar geleden bijna het doek viel voor de DLTV hebben wij gedacht dat
dit evenement niet verloren mag gaan met als gevolg dat dit jaar alweer voor
de 17de keer het treffen wordt organiseert.
Oude tractoren is onze passie en deze worden geheel gerestaureerd en er
worden kosten nog moeite gespaard om er telkens weer een uniek stukje
erfgoed van te maken.

Op 25 juni 2017 kunnen de inwoners van borgharen genieten van de
passie van deze tractorliefhebbers.
Wat wij verwachten op deze dag zijn ongeveer 200 oldtimer tractoren. Hierbij
zullen ook gloeikop tractoren aanwezig zijn. Om deze tractoren te zien met
draaiende motor is een spektakel, 10 liter – 1 cylinder. Ook zullen er dit jaar
weer een aantal antieke woonwagens aanwezig zijn. Prachtige oude
authentieke woonwagens en bijbehorende tractoren, een lust voor het oog.
Daarnaast zullen er oude vrachtwagens, landrover defenders en oldtimer
auto's aanwezig zijn (aanmelden voor deze kan nog).

Wat is er nog meer, er zijn een tal van oude ambachten te zien zoals een
authentieke smid en een ambachtelijke brood bakker zal ter plekke brood
bakken. Daarnaast is er een kleine onderdelen markt en worden spullen
verkocht van het oude boeren leven.
Tevens hebben wij georganiseerd dat er eet- en drinkgelegenheden zijn en
waar een nostalgische ijswagen niet mag ontbreken. Milo zal voor ons de hele
dag muzikaal invullen. Voor de kinderen is zelfs een springkussen en ander
animatie aanwezig.

Heeft u ook nog een bijzonder
voertuig in de garage en wilt u
deze graag tentoonstellen op ons
treffen dan kan dat uiteraard.
Even aanmelden kan telefonisch
onder nummer: 06-53496242 of
per mail naar info@dltv.be.

Wij zien u graag op
Zondag 25 juni 2017 aan de
Kasteelstraat 2.

Met ronkende tractorgroet,
De Limburgse Tractor Vrienden,
Eric Bessems (voorzitter)
Vlnr: Eric Bessems, Dylan Bessems, Eric Bessems jr.

