
 

Nieuwsbrief 2016     Jaargang 20,  Nr. 20 

                          Het Trekkermuseum     

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

Voorwoord: 

Terwijl ik hier zit te schrijven realiseer ik me opeens dat ik al voor het tiende jaar de nieuwsbrief zit te 

schrijven en dat het museum inmiddels volgend jaar twintig jaar bestaat. De eerste negen jaar voor de 

uitbreiding in 2006 konden er slechts negen tractoren in het museum en nu zijn het er 25, afhankelijk 

van de opstelling. Vanaf 2007 zijn we begonnen met voor elk jaar een ander thema wat op zich goed 

werkt.  

Thema: 

Dit jaar was het thema New-Holland, dat uit verschillende merken uit het verleden is ontstaan en 

waarvan we er acht in het museum konden stallen. O.a. Fiat, Someca, Ford, Case, Sociéte Française 

Vierzon, David-Brown, Mc-Cormick International en Steyr. Hoewel Case en Steyr nog onder hun 

eigen merknaam worden verkocht zijn ze voor 100% eigendom van Fiat-Geotech, de enige 

aandeelhouder van New-Holland. Wanneer men zich in de geschiedenis van de fabrikanten verdiept 

zijn er veel overeenkomsten. Meestal is het een boerenzoon die de grondlegger was van de 

mechanisatie om zo het werk op de boerderij te verlichten Door samenwerking, fusies of overname 

werden deze fabrikanten groot. Voor degenen die hier meer over wil weten dan kan dat op onze 

website www.trekkermuseum-otmmz.nl. waar de geschiedenis van deze tractoren beschreven staat. 

Ook heeft het Trekkermuseum een facebookpagina waarop veel van onze activiteiten en die van 

anderen te zien zijn. 

Seizoensopening: 

Dit jaar hebben we de traditionele 

seizoensopening overgeslagen. Dit in verband 

met het vierdaagse evenement van de SGB 

(Stoomtram Gemeente Borsele) wat op 

dezelfde dag viel en waaraan de OTMMZ zich 

had verplicht om medewerking te verlenen.  

 

 

Nieuwe aanwinst:                  Uit 43 plaatsen waren ze aanwezig                   

Om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken om ons museum te komen bezoeken waren we op zoek 

naar iets waarvoor de dames zich zouden kunnen interesseren. Iets wat toch wel enigszins te maken 

had met de landbouw of met de streek. Die gelegenheid deed zich voor toen de weduwe van Jaap 

Geense uit Arnemuiden een plaats zocht voor de verzameling poppen in klederdracht die haar man in 

de loop van de jaren had verzameld. Voorwaarde was dat de gehele verzameling bij elkaar bleef. Naast 

de Zeeuwse klederdracht zijn er ook poppen van andere delen uit ons land aanwezig. In het totaal van 

zo’n 43 plaatsen uit Nederland. 

Museumbezoek: 

Dit jaar was ons bezoekersaantal ten opzichte van vorig jaar met ruim 25% gestegen. Van 1600 naar 

ruim 2100 bezoekers. Of dat door de poppen komt, door het weer of iets anders dat laten we in het 

midden. Om ons museum nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers zijn alle tips welkom. 

 

http://www.trekkermuseum-otmmz.nl/


Vrijwilligers: 

Vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw willen optreden of die mee willen helpen met het 

onderhoud van gebouwen en tuin of reparaties willen verrichten kunnen zich aanmelden bij de 

desbetreffende contactpersoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen: 

Na elf jaar is er een einde gekomen aan de werkgroep. De werkgroep leden zijn nog steeds actief en 

blijven contactpersoon over zijn of haar taak. 

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 

Voor overige zaken kan men terecht bij  

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)  

Tot slot: 

Het thema voor volgend jaar is Deutz. Dus zijn 

we op zoek naar mensen die een Deutz of een 

Fahr bezitten. Graag doorgeven (zie 

contactpersonen). Ook kunnen we nog wat andere 

merken gebruiken.  

 

Verder wens ik iedereen een voorspoedig 2017.  

 

                     Adrie Mol 

                               

 
                                           Het thema voor 2017 is Deutz 

                  Het thema voor 2017 is Deutz 

 

                 Een enthousiaste groep vrijwilligers 
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