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            Het Trekkermuseum 
         Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder 
 
Regiodag Zeeland : 
Al voor de officiële opening vond op zaterdag 23 april de eerste activiteit in het museum plaats. Op deze 
dag hield de regio Zeeland van de Landbouwminiaturen Club Nederland (L.C.N.) een regiodag. Nadat ze 
eerst een bezoek hadden gebracht bij VSS Cappon  in Oudelande kwamen ze rond de middag aan in het 
trekkermuseum. Er werden verschillende miniaturen opgesteld, deels voor de verkoop en sommigen 
hadden een deel van hun collectie meegebracht voor bezichtiging. De heren Kees van Dijke en Willem 
Voshol hadden een hele tafel vol met zelf gebouwde miniaturen  en aan de hand daarvan vertelden zij ons 
hoe zij hun miniaturen bouwden. Er stonden mooie zelfgebouwde of verbouwde Fords met Herder en 
Atlas kraantjes. Ook de fraaie zelf gebouwde New Holland Clayson M 140 combine op schaal 1 : 15 van 
Chiel Kole trok veel belangstelling. Op zich een mooie middag en wie weet tot een volgende keer. 
                                                                                                                                    

Seizoenopening : 
Deze vond plaats op zaterdag 14 mei. Een prachtige 
dag met veel zon. De collectie tractoren in het museum 
was vernieuwd en ook in de vitrines waren de 
miniaturen omgewisseld. Buitenom de verkoop van 
clubmateriaal is de verkoop uitgebreid met souvenirs 
uit Zeeland en er is weer een vitrine voor de verkoop 
van John Deere items. Via radio Zeeland werd  onze 
voorzitter Rinus van `t Westeinde op de hoogte gesteld 
dat hij dit jaar was uitverkoren om het museum te 
openen  en  de eerste ring  te steken, wat hem lukte na 
slechts één mislukte poging. Dit jaar waren er 17 
deelnemers voor het  clubkampioenschap ringsteken,  
die   een  harde strijd   leverden   om  de   wisselbeker te   Jan Dorst reed als enige mee met een tractor op ijzeren wielen 

bemachtigen. 

 
Thema : 

Dit jaar is gekozen voor Mc Cormick International. Dit merk dat al vanaf 1921 in Nederland 
wordt geïmporteerd is vrijwel bij iedereen bekend. Uit drie verschillende landen aanwezig, daar 
stonden ze dan de Engelse en Amerikaanse Farmalls en de Duitse Mc Cormicks, 15 tractoren en 
een Mc Cormick ploeg. Er stond ook  een Mc Cormick Deering 10-20 op ijzer tussen uit 1930 

met daarboven een oude maar prachtige lamp met de letters IH. Kortom een prachtige collectie van een 
geliefd merk. Dat het merk geliefd is blijkt wel uit het feit dat er binnen onze club nog zoveel  aanwezig 
zijn. 
 
Molentocht : 
Zoals elk jaar werd er ook dit keer weer tijdens de 1e 
Pinksterdag een molentocht georganiseerd en fungeerde 
ons trekkermuseum als stopplaats. Dat was voor de eerste 
keer want voorgaande jaren werd de stop  gehouden op 
het vliegveld Midden-Zeeland, maar met het verdwijnen 
van het evenement   Wings and Wheels  fungeerde het 
vliegveld ook niet meer als stopplaats, vandaar dat ze bij 
ons terecht kwamen.  Velen waren dan ook al vroeg in de 
weer  het terras zodanig in te richten   om iedereen wat te 
eten of te drinken te kunnen aanbieden.                                                 Een drukke dag met prachtig zomerweer                          



Verkeersregelaars stonden klaar om alles in goede banen te leiden. Enkele leden van de OTMMZ waren 
zelfs met hun tractor naar de start in de Wilhelminapolder gereden om de deelnemers te verwelkomen. De 
oude auto’s kwamen in drie groepen aan, op verschillende tijdstippen, zodat er de hele dag auto’s aanwezig 
waren. Een mooi  evenement met een prachtige dag weer waar veel bezoekers op af kwamen. We weten niet 
hoeveel, maar het was  absoluut een record. Of  het museum volgend jaar weer dienst doet als stopplaats  
weten we nog niet, maar we hopen het natuurlijk wel. 
 
Schenkingen: 
Via deze weg willen wij de mensen  bedanken die dit jaar iets aan het museum geschonken hebben. Foto`s 
van voor 1970 die betrekking hebben op de landbouw zijn nog steeds welkom. De foto`s worden van 
analoog omgezet naar digitaal, zodat het origineel exemplaar terug kan naar de eigenaar als hij of zij daar 
prijs op stelt. 

 
Vrijwilligers: 
Wij zoeken steeds weer vrijwilligers, die tijdens de 
openingstijden bij toerbeurt het museum willen bemannen.  
Zijn er mensen die als gastheer- of vrouw op willen treden, 
neem dan contact op met Anita de Schipper. Tel: 0113-
343720  anilko@zeelandnet.nl  Ook voor het onderhoud 
van gebouwen, materiaal en het terrein zijn vrijwilligers 
van harte welkom. Is dit iets voor jou, meld je dan aan bij 
Rinus Knuit of bij Peter Verhage. Tel 0113-561667 of 
0113-212501 of peterverhage@zeelandnet.nl  Langs deze 
weg willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen 
jaar voor het museum heeft ingezet.  
                                                                                                          Wij zoeken  gastheren/vrouwen voor het museum                                                                        
Website: 
Voor de nieuwe leden of degenen die het nog niet weten, wij hebben sinds enkele jaren ook een eigen 
website: www.trekkermuseum-otmmz.nl  Voor meer informatie kun je terecht bij  de webmaster Henk de 
Troije uit Arnemuiden:  webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl 
 
Tot slot : 
Het thema voor volgend jaar wordt Massey Ferguson. Daar horen natuurlijk ook Massey Harris en Ferguson  
bij.  Zijn er  mensen   die  hun  tractor  of  miniaturen  voor  
een seizoen beschikbaar willen stellen aan het museum, 
neem dan voor meer informatie contact op met Adrie Mol. 
Tel 0113-649525 moldejonge@zeelandnet.nl Onder de 
leden zijn weinig of geen Massey Harrisen te vinden, toch 
zou het leuk zijn om een paar MH`s in het museum te 
krijgen. Dus als iemand een mooie Massey Harris heeft of 
er één weet te staan, laat het ons dan weten. Van de te 
bouwen loods weinig nieuws, we hopen dat we volgend 
jaar met de bouw kunnen beginnen. Het nieuwe adres van 
het trekkermuseum is inmiddels een feit. Door de adres 
verandering staat het museum niet meer in Nisse maar in     
`s Gravenpolder.  Het trekkermuseum heet nu voortaan 
Trekkermuseum Nisse.                                                                  Het thema voor 2012 is Massey Ferguson daar horen ook 
                                                                                                                                         Massey Harris en Ferguson bij                                                                    
  

Iedereen een gezond en voorspoedig 2012 toegewenst.  

                                                                                                                                        W.T.M.NW.T.M.NW.T.M.NW.T.M.N .... 
                                                                                                                                          Adrie Mol   
                                                                                                                                                                                              


