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Het Trekkermuseum
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder.
Seizoenopening:
Er is alweer een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Het lijkt nog maar pas geleden dat ik de
vorige nieuwsbrief aan het schrijven was. Op 16 mei was het weer zover, de opening van het
Trekkermuseum (2015). In tegenstelling tot andere jaren was het met het weer iets minder gesteld
maar dat mocht de pret niet drukken want over belangstelling hadden we niet te klagen. Nadat de
voorzitter zijn toespraak had beëindigd kreeg dhr. Kees Weststrate, wethouder van de gemeente
Borsele, de eer om het museum voor 2015 te openen. Hij deed dit doormiddel van de eerste ring te
steken. De traditionele ringsteekwedstrijd werd dit jaar gewonnen door Bas Martens met 330
punten. Tweede werd Leo Zwemer met 320 punten gevolgd door Arjen Nieuwenhuijze met 310
punten. Kortom was het weer een geslaagde dag.
Thema:
Dit jaar met als thema John-Deere Lanz.
Twee merken met een heel verleden achter
zich. Vanaf 1956 samengevoegd en vanaf
1960 doorgegaan als één merk (JohnDeere). Een merk dat tot op heden één van
de weinig merken is dat nog zelfstandig
bestaat. Van deze twee merken staan er
mooie modellen opgesteld, van een JohnDeere B onstyled uit 1935 tot aan een JohnDeere 510 uit 1966. Ook de gloeikop,
semidiesels en voldiesels van Lanz-Bulldog
ontbraken niet. Opvallend was de zeldzame
Het thema van 2015 was John-Deere Lanz
zijgloeier boerenbulldog D-5506. Wat er
niet stond was terug te vinden in de miniaturen die in de vitrine kasten stonden of doormiddel van
folders of het informatieboek waarin heel de geschiedenis van twee merken is beschreven. Zo zie
je maar weer waarin een relatief klein museum groot kan zijn. Voor de kinderen was er weer de
jaarlijkse vragenquiz dat alles met het thema te maken had. Erg leuk om samen met je ouders te
doen. Dat houdt ze even bezig.
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:
Omdat een aantal vrijwilligers gedwongen zijn om te stoppen i.v.m. gezondheidsredenen of wat
dan ook kunnen wij altijd nieuwe suppoosten voor het museum gebruiken. We zoeken
enthousiaste mensen die vanaf half mei tot eind oktober één of meer middagen in het
Trekkermuseum willen staan. Denk jij dat je iets voor het museum kan betekenen als gastvrouw of
gastheer neem dan contact op met Matty op ’t Hof, tel 0113-581822 of hopthof@zeelandnet.nl of
denk jij dat je 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.trekkermuseumotmmz.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij de webmaster Henk de Troije uit
Arnemuiden: webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl
Tot slot:
Vanaf januari 2015 hebben we een nieuwe secretaris, Anita heeft
het secretariaat van Hans overgenomen. Voor het gemak hier even
haar gegevens: Anita de Schipper, Paukenshoekstraat 10, 4421 GC
Kapelle tel 0113-343720 email: info@trekkermuseum-otmmz.nl
Matty op ’t Hof heeft de taak van Anita overgenomen. Haar
telefoonnummer en email staan hierboven
vermeld.
Het thema voor 2016 is NewHolland of misschien beter gezegd de
grondleggers van New-Holland. Dat zijn
meest verdwenen tractor merken die door
allerlei fusies nu bij New-Holland horen. Het
gaat om de volgende merken Fiat, Ford, McCormick International, Steyr, Vierzon, DavidBrown en Case. Zijn er mensen die één van
deze tractoren in hun bezit hebben en die
deze voor dit 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. Tot slot wens ik iedereen een gezond en
voorspoedig 2016 en veel trekker plezier.
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