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Het trekkermuseum
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder
Seizoenopening:
Op Donderdag 9 Mei werd het museum dit jaar
voor het publiek het eerst open gesteld, waarop
Zaterdag 11 mei de jaarlijkse opening plaats
vond. Aanvankelijk was het plan, omdat het
trekkermuseum dan 15 jaar bestaat er een grote
dag van te maken. Mede door gebrek aan
belangstelling ging dat feest niet door en bleef
deze dag beperkt tot het bezichtigen van de
tentoongestelde tractoren zowel binnen als buiten
en tot het steken van enkele ringen. Niet
Het werd toch nog een gezellige dag
zoals andere jaren in wedstrijd verband. Achteraf
bleek er toch meer belangstelling voor deze dag te zijn, zo werd het toch een gezellige dag. Ik
zou dan ook iedereen met klem willen adviseren geef je tijdig op als je aan een evenement
mee wil doen. Niet alleen het bestuur kan een evenement doen slagen maar ook wij leden
kunnen dat doen, door zoveel mogelijk deel te nemen aan allerlei activiteiten.
Thema:
Het thema dit jaar was Ford en Fordson. Een dankbaar merk omdat er
vrijwel tijdens de hele trekkerproductie van Ford(son) er in Nederland
trekkers van dit merk zijn geleverd. Het was dan ook niet zo moeilijk om
groot aantal Ford(son), die de tand destijds hebben doorstaan, in het
museum te krijgen. De oudste was van 1922 (Fordson F) tot de jongste van
was 1972 (Ford 7000). Vijftig jaar trekker geschiedenis van tractoren was
er aanwezig. Duidelijk te zien is hoe de modernisering door al die jaren
heen zijn werk deed. In het informatieboek werd de hele historie van
Ford(son) vanaf 1903 tot en met de New-Holland tijd uit de doeken gedaan. Ook de
vitrinekasten met miniaturen en de tractorfolders in de kast straalden het thema Ford(son) uit.
Net als vorig jaar tijdens het thema Massey-Ferguson zagen wij de Ford 9NAN terug. Dit was
immers een trekker die in samenwerking
met Ferguson was gebouwd. Er stond ook
een Fordson halfrups die in samenwerking
gemaakt is met Roadless. De populaire
Dexta en Super Dexta waren ook zeker
aanwezig. Wie kent ze niet.
Fordson

In dit informatie boek stond de historie van Fordson
en Ford geschreven. Vanaf 1903 t/m New-Holland.
Ford

Schenkingen:
Via deze weg willen wij de mensen bedanken die dit jaar iets aan het museum geschonken
hebben. Oude foto’s, folders en instructieboekjes van tractoren en machines zijn steeds van
harte 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:
Over vrijwilligers hebben we geen klagen maar zie jij het zitten om als gastheer of vrouw
tijdens de openingstijden bij toerbeurt het museum willen bemannen, 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 bij Peter Verhage. Tel.0113-212501 of peterverhage@zeelandnet.nl. Langs deze
weg willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor het museum heeft ingezet.
Website:
Wil je onze website bezoeken ga dan naar: www.trekkermuseum-otmmz.nl. Voor meer
informatie kun je terecht bij
de webmaster Henk de Troye uit Arnemuiden:
webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl
De loods .
De loods is op het elektrisch na zo goed als klaar. Wel moet er nog genoeg rondom gebeuren
o.a. de verharding om de loods fatsoenlijk te kunnen bereiken. Op 17 mei 2014 tijdens de
opening van het museum zal de officiële opening van de loods plaats vinden. Dit zal gepaard
gaan met diverse activiteiten rondom het museum. Aan iedereen die suggesties voor deze
dag heeft zou ik zeggen geef ze door aan het bestuur. Hiermee wil ik ook een oproep doen aan
iedereen om te komen liefst met trekker en al zodat we er een feestelijke en onvergetelijke
dag van kunnen maken Het zou jammer zijn dat deze dag die met veel inzet en inspanning
wordt georganiseerd in het water zou vallen. Laat dit niet gebeuren.
Tot
slot:
Het thema voor 2014 is Steyr. 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.
Op zaterdag 10 Mei
wordt het museum ingericht. D.w.z. voor degene die zijn tractor beschikbaar heeft gesteld
dat die op deze dag zijn tractor brengt en op zaterdag 31 Oktober zijn tractor weer
ophaalt. Hou dus deze twee data’s vrij zodat we alles op die dagen kunnen afhandelen.
Vanaf 2009 is het mogelijk om als lid van de
OTMMZ uw oldtimer tractor te stallen. Het
betreft alleen die wintermaanden wanneer het
museum gesloten is. De kosten zijn 15 Euro per
maand per tractor. Er dient wel een verzekering te
worden afgesloten. Het Museum is tijdens de
wintermaanden niet verzekerd voor materiaal van
derden In verband met de herfstvakantie hebben
we besloten om ook in Oktober het museum nog
Het thema voor 2014 is Steyr
open te houden. Verder wens ik iedereen
een
gezond en voorspoedig 2013 en veel trekker plezier.

W.T.M.N .

Adrie Mol

