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Het Trekkermuseum
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te `s Gravenpolder.
Voorwoord:
Hopelijk komen we allemaal de Corona tijd goed door. Dit is toch
wel even schrikken want wie van ons heeft dit ooit meegemaakt?
Wereldwijd werden we getroffen door het Covid-19 virus. Allerlei
maatregelen moesten worden getroffen om het virus tegen te gaan.
Evenementen werden afgelast en openbare gelegenheden moesten
worden gesloten. Onderling anderhalve meter afstand houden, geen
handen schudden of kussen en liefst mondkapjes dragen. Ook wij
ontkwamen hier niet aan, waarop het bestuur heeft besloten om het
Het was dit jaar maar akelig stil bij het museum
museum voorlopig niet open te laten gaan. Werd er in eerste
instantie nog gedacht aan een paar maanden, later bleek dat dit wel eens veel langer kon gaan duren.
Opening van het museum zat er voorlopig niet meer in. We hopen dat dit komend jaar weer anders zal zijn
maar we kunnen daar nog geen zinnig woord over zeggen omdat het virus nog steeds aanwezig is en
niemand kan zeggen hoe lang dit nog gaat duren. Hopelijk is dit weer snel voorbij.
Thema:
Voor 2020 was het thema Trekker en Werktuig.
Helaas gooide Corona roet in het eten met als gevolg dat het
museum dit jaar zijn deuren gesloten hield.
Het thema, Trekker en Werktuig, wordt gewoon
doorgeschoven naar het komende seizoen.

Tractorregistratie:
In de nieuwsbrief van de OTMMZ wordt de registratie van onze tractoren duidelijk uit de doeken gedaan.
Toch wil ik hier nog enkele dingen aan toevoegen. Voor de meesten van ons zijn enkel de tractoren die niet
sneller kunnen of mogen dan 25 km/u van belang. Nadat de registratie is voltooid krijgt men van het RDW
een kenteken toegewezen, kentekenplaten kun je zelf laten
maken. Tractoren met een snelheid tot 25 km/u zijn tot en
met december 2024 vrijgesteld om een kentekenplaat aan de
tractor te bevestigen. Wat voor de meesten van ons wel
verandert is de verzekering. Ongeacht hoeveel tractoren, je
betaalde een vast bedrag voor allemaal zonder enige
registratie. Omdat elk voertuig dat in Nederland staat
geregistreerd verzekerd moet zijn is er nu bv. bij Overwater
één basisverzekering van € 125 plus € 10 voor elke
geregistreerde tractor. Zodra je de registratie van je voertuig
Hoe gezellig kan het zijn.
binnen hebt moet je dit wel melden bij je verzekering.

Zo niet, dan loop je kans op een bekeuring voor een onverzekerd voertuig, ook al staat de tractor dan op dit
moment in het museum. De verzekering geeft jou registratie weer door aan de RDW en aan de hand hiervan
kan de RDW zien welk voertuig verzekerd is, ook al kom je niet op de weg. Zolang je tractor niet is
geregistreerd kun je er in 2021 nog gewoon de weg mee op met de huidige verzekering. Let op, de
registratieperiode bij de RDW loopt van 1 januari tot 31 december, kosten € 18. Na deze periode kost dat
aanzienlijk meer en zal men het voertuig bij de RDW moeten laten keuren. Mocht iemand er niet uitkomen
om zijn voertuig te laten registreren dan wil ik u daar best mee helpen.
Vrijwilligers:
We hopen zodra het museum, hetzij mogelijk met beperkingen, weer opengaat we weer kunnen rekenen op
onze vrijwilligers. Naast deze bestaande groep personen kunnen we altijd nog mensen gebruiken. Een
museum kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u helpen als suppoost of andere voorkomende werkzaamheden,
meld u dan aan bij één van de desbetreffende personen. Ik zet ze nog even voor u op een rijtje.
Contactpersonen:
Matty op ’t Hof:
tel: 0113-581822
hopthof@kpnmail.nl
Planning en verdeling van suppoosten (gastheer/vrouw)
Peter Verhage:
tel: 0113-212501
peterverhage@zeelandnet.nl
Coördinator onderhoud gebouwen en erf
Adrie Mol:
tel: 0113-649525
moldejonge@zeelandnet.nl
Inrichting Trekkermuseum (tractoren)
Henk de Troije:
tel: 0118-603017 webmaster@trekkermuseum-otmmz.nl
Website Trekkermuseum
Rinus van ’t Westeinde: tel: 0113-649362
m.a.van.t.westeinde@planet.nl (voorzitter)
Anita de Schipper:
tel: 0113-343720
info@trekkermuseum-otmmz.nl (secretaris)
Facebook pagina
https://m.facebook.com/Otmmz

Tot slot:
Het thema voor 2020, Trekker en Werktuig, wordt voorlopig doorgeschoven naar 2021. Voorlopig want
je weet niet wat ons nog te wachten staat. Het bestuur zal er alles aan proberen te doen om het museum in
mei of evt. later weer te openen. Maar dat hebben we niet
voor het zeggen. De regels worden door de regering
bepaald en we moeten ook denken aan de veiligheid van
onze vrijwilligers. Voor degenen die met mij afgelopen
jaar hebben afgesproken een tractor, werktuig of een
aantal schaalmodellen beschikbaar te zullen stellen blijft
deze afspraak voor 2021 gewoon staan. Je hoeft dan
verder niks te doen, tenzij je zelf om de één of andere
reden er vanaf wil zien. Ik neem wel contact met jullie
op.
Het thema trekker en werktuig wat gepland was in 2020
wordt doorgeschoven naar 2021

Ondanks deze moeilijke Coronatijd wens ik jullie allemaal
een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar.
M.v.g. Adrie Mol

