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Het Trekkermuseum 
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te Nisse 

    

Seizoenopening: 
Zoals gebruikelijk vond de seizoenopening op de zaterdag na hemelvaart plaats, dit jaar op 15 mei. 
Ook nu was er weer een nieuwe collectie tractoren in het museum te zien, aangevuld met miniaturen  
en originele tractorfolders uit betreffende jaren. De meeste leden hadden hun tractor meegenomen 
zodat er voor het publiek buiten ook genoeg te zien was. Een opmerkelijke verschijning was de tractor 
van Leo Zweemer, een Ford Dearborn 8N met voorlader uit de jaren 50. De eerste ring werd dit jaar 
gestoken door Ada Prince. Velen van ons kennen haar nog wel van de mooie video’s die zij destijds 
maakte van onze evenementen. Na enkele jaren 
afwezigheid is zij bereid weer te gaan filmen. Het 
traditionele ringsteken werd dit jaar gewonnen door 
Bas Martens en op de tweede en derde plaats 
respectievelijk Adrie en Dennis Dorrepaal. Dit jaar 
was er de gelegenheid om de trekkracht van je 
tractor te meten aan de waterrem. Hierop werd wat 
terughoudend gereageerd want de kans bestaat altijd 
dat er wat kapot gaat, het is tenslotte oud materiaal. 
Gelukkig ging alles goed en bleven de Steyr, de 
Bolinder, de Fordson en de B-450 heel.       
 
                                                                                                                                     Dit jaar werden de prijzen uitgereikt door Fleur Timmerman . 
Thema : 

Wij hebben dit jaar voor Hanomag gekozen. Een trekker die men in Zeeland regel-
matig bij de boeren aantrof. Vandaar dat verschillende leden er nog één of meerdere 
in bezit hebben. In ieder geval hadden we genoeg Hanomags in zijn  totaliteit, o.a een 
R-40 uit  1943, speciaal  gemaakt voor  de koude  landen,  de zware  jongens  R-45 en  
R-55 uit de vijftiger jaren, een R-12  dat is een 1 cilinder met een tweetact motor, en 
een Hanomag die door de Nato op vliegvelden werd ingezet, de R-455 ATK Nato.         

Bovendien  stonden er nog een 1, 2 en 3 cilinder uit de jaren 50 en twee verschillende modellen 
Granits uit de zestiger jaren.  
 
Tramhalte: 
Afgelopen zomer heeft de SGB een tramhalte aan laten leggen bij het museum. Het is de bedoeling   
dat de dieselbus die sinds dit jaar rijdt er op vastgestelde dagen een stop maakt om de passagiers de 
mogelijkheid te geven uit te stappen voor te bezichtiging van het trekkermuseum. Ze kunnen daarna 
als de bus weer terugkomt hun reis vervolgen. Om hier op in te spelen hebben we op die dagen dat de 
bus rijdt de openingstijden aangepast. Om die reden waren er enkele  zater- en zondagen dat het 
museum s’morgens al om 10 uur open ging. Het aantal bezoekers wat hier gebruik van maakte viel 
enigszins tegen. Het bestuur beraadt zich nog of dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is. 
 
Bezoekers: 
Evenals voorafgaande jaren waren er drukke dagen maar er waren ook dagen bij dat er weinig 
bezoekers kwamen. Dit is  vaak afhankelijk van  andere activiteiten in de regio en  weersomstandig-
heden. Afgelopen jaar kwamen  er meer bezoekers in clubverband.  We kregen onder andere bezoek 
van de Horexclub en de Solexclub Zeeland. 
 
 
 



Op verzoek van de Horexclub hebben wij daar 
enkele gloeikoppen neergezet en gestart. Ook 
Horex motoren hebben maar één cilinder. In 
september hebben we nog bezoek gehad van de 
vereniging Tweetakt Vrienden Nederlanden en op 3 
oktober heeft een motorenclub een tussenstop 
gemaakt. Op hun verzoek is het museum een week 
langer open geweest dan normaal het geval was.  

 
Schenkingen:                                                                               

Dit jaar kregen wij  werkplaatsboekjes en folders. 
De gulle  gevers  bedankt hiervoor.  Om het archief                                Mooi hè die Ferries                           
uit te breiden zijn wij op zoek  naar  foto`s van vóór                 
1970 die betrekking hebben op de mechanisatie in de landbouw. Het is de bedoeling de analoge 
foto`s om te zetten naar digitaal zodat het originele exemplaar terug kan naar de eigenaar. 
 
Vrijwilligers: 
Wij zoeken steeds 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 dat wat voor jou, meld je 
dan aan bij Peter Verhage. Tel 0113-212501 of peterverhage@zeelandnet.nl  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. Langs 
deze weg willen wij iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor het museum heeft ingezet.  
 
Website: 
Wij hebben ook een eigen website: www.trekkermuseum-otmmz.nl . Voor meer informatie kun je 
terecht bij  het secretariaat; info@trekkermuseum-otmmz.nl  
 
Tot slot 
Het thema voor 2011 wordt Mc-Cormick Internatonal (Farmall). Informatie over dit merk is van 
harte welkom. De loods die we van de Wilhelminapolder hebben gekregen is inmiddels afgebroken 
en opgeslagen achter het museum. Als alles meezit hopen wij deze volgend jaar achter het museum 
weer op te kunnen bouwen. Het museum wordt op die manier uitgebreid met een machineloods. 
Vanaf  januari  2011  krijgt het  museum een  nieuw adres  Het adres is dan Koedijk 2, 4431 PK 
`s-Gravenpolder in plaats van Palmboomseweg 3, Nisse.  
 
Iedereen een gezond en voorspoedig 2011 toegewenst. 
 

                                                                                                                                  W.T.M.W.T.M.W.T.M.W.T.M.  
                                                                                                                                     Adrie Mol      

 
 
 
 
      
 
   

 


