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                          Het trekkermuseum       

Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder. 

Seizoenopening:                                                                                                                                                     

Die viel dit keer op zaterdag 17 mei. Wij hadden geen betere dag kunnen treffen. Vanaf de poort waar je 

het terrein van het museum binnenrijdt zag je de tractoren al staan, opgesteld per merk en dan van jong 

naar oud prachtig gewoon in één woord prachtig. Echt iets voor een museum om op deze manier te 

kunnen laten zien dat de modernisering zijn 

werk heeft gedaan. Van een cabriolet naar een 

geluidsarme cabine met verwarming en airco. 

Van een ijzeren panzitting naar een 

comfortabele zitting en van alle gemakken 

voorzien zoals GPS die als het moet de route 

voor je uitstippelt. Merken zoals New-

Holland, Valtra John-Deere, Deutz-Fahr, 

Massey-Ferguson, Case en Steyr ontbraken 

dan ook niet. Achter op het veld stond de 

dorskast geïnstalleerd om verschillende 

demonstraties weg te geven. Voor de kinderen 

was  er een  carrousel  die  werd  aangedreven  

door een boeren paard. Op het terrein waren verschillende kraampjes aanwezig met streekproducten. en 

er waren mensen aanwezig van het museum ‘waskot aanwezig en gaven daar een demostatie hoe het 

wassen vroeger gebeurde. Bij de inrit was de rally truck van Adwin Hoondert waarmee hij Dakar rally 

heeft gereden te bezichtigen. De reden dat er zo groots werd uitgepakt was de opening en de onthulling 

van de naam van de nieuwe loods die we van de W.P. hebben gekregen. De voorzitter van de OTMMZ 

Rinus van ’t Westeinde vertelde hoe en 

museum was ontstaan en later was 

uitgebreid. Hij bedankte alle mensen die 

een bijdrage hadden geleverd aan de bouw 

van de nieuwe loods op welke manier dan 

ook. Rond een uur of elf werd de loods 

officieel geopend door de commissaris van 

de Koning Han Polman en de voormalig 

directeur van de Wilhelminapolder Jan Paul 

van Hoven. Hierna werd het doek van het 

naambord van de nieuwe loods weg-                                                   

getrokken zodat de naam WP loods 

zichtbaar werd. De loods kon direct worden  

ingezet als stalling voor het machinepark van de OTMMZ en als onderdelenmarkt die er die dag 

gehouden werd. Op de boven verdieping staat sinds kort de modelboerderij van Daan Boonman 

opgeteld die Daan hoofdzakelijk van afvalspullen en verfstokjes heeft gebouwd. 

Thema: 

Het thema was dit jaar Steyr. De firma naam Steyr-Daimler-Puch door verschillende fusies verkregen, is 

sinds de fusie in 1996 met Case IH vanaf 1999 onderdeel van de CNH groep. Zodoende stond er in het 

                                               Kleinigheidje 

       De tractoren netjes per merk opgesteld van oud naar nieuw 



museum dan ook een mooie verzameling van dit Oostenrijkse merk naast verschillende andere merken. 

Omdat Steyr-Daimler-Puch ook fietsen, bromfietsen en scooters maakte stonden er daar ook enkele van 

opgesteld. Aan de hand van de tractoren, schaalmodellen, folders en het informatieboek werd de 

geschiedenis van dit merk uitgebeeld. Dat het thema dit jaar Steyr was had er alles mee te maken dat we 

deze zomer drie dagen lang de Steyrclub op het terrein van het museum te kamperen kregen. Uit de 

verhalen die ik te horen kreeg hebben de leden zich uitstekend vermaakt met o.a. een barbecue en een 

rondrit door Zuid-Beveland en een bezoek bij Adrie van Strien.   

 

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:                                                                                                                                          

Denk jij dat iets voor het museum kan betekenen als gastvrouw of gastheer neem dan contact op met 

Anita de Schipper. Tel: 0113-343720.  anilko@zeelandnet.nl of denk dat jij je nuttig kan maken bij het 

onderhoud van het terrein of gebouwen meld je dan bij Peter Verhage. Tel.0113-212501.  

peterverhage@zeelandnet.nl.  Langs deze weg  willen  wij iedereen bedanken  die zich het afgelopen 

jaar  voor het museum heeft ingezet 

Website:                                                                                                                                                

We hebben een mooie leerzame website met o.a. verslagen van onze activiteiten voorzien van mooie 

foto’s. Wil je de 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 

Tot slot: 

Om wandelaars, fietsers of andere dagjesmensen zoveel 

mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk gebruik te maken 

van ons terras en toilet zonder de verplichting om het 

museum te bezoeken. Er is sinds dit jaar ook een laadpaal 

geïnstalleerd om elektrische fietsen op te laden.  Het thema  

voor 2014  is John-Deere-Lanz.  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.  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   open te  houden.  

Verder  wens ik iedereen  een  gezond en voorspoedig   2015  

en  veel trekker plezier.                   

     Het thema voor 2015 is John Deere-Lanz 

                      W.T.M.N .   Adrie Mol 
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