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Het Trekkermuseum
Van de Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden Zeeland te
`s Gravenpolder
Voorwoord:
Er is weer een jaar voorbij, wat gaat de tijd snel. Elke keer als ik terug blik op de thema’s van afgelopen
jaren dan realiseer ik mij dat de jaren voorbij zijn gevlogen en dat we weer voor een nieuw museumjaar
staan met weer een ander thema. Dit jaar bestond het museum alweer 20 jaar wat we uitbundig met een
barbecue hebben gevierd. Helaas waren er dit maal iets minder bezoekers dan in 2016.
Thema:
Afgelopen jaar was het thema Deutz. Een merk dat iedereen, die maar iets met trekkers heeft, wel kent.
Het Duitse merk ontleent zijn naam aan het stadsdeel Deutz van de stad Keulen waar de fabriek was
gevestigd. Vanaf 1961 neemt Deutz 25% van de Fahr aandelen over van Maschinenfabrik Fahr A.G. uit
Godttmadingen en in 1968 het resterende deel, waardoor de naam Deutz-Fahr is ontstaan. In 1995 wordt
Deutz-Fahr opgenomen in de Italiaanse concern SHL, met als eigenaar de Italiaanse trekker fabrikant
Same, waardoor de naam Samé Deutz-Fahr (SDF) ontstaat. Vandaar dat er naast Deutz ook enkele Samé
en Fahr tractoren stonden opgesteld. Aan de hand van dit thema is ook de jaarlijkse prijsvraag voor de
kinderen ontleend. Er waren dit maal 104 deelnemers waarvan 8 goede inzendingen.
Seizoenopening:
Na een jaar zonder officiële seizoenopening in
2016 werd dit jaar de traditie weer hervat. Er was
goed weer besteld en die voorspelling kwam uit
dus was het weer volop genieten. De opening
werd gedaan door Ben de Reu van Gedeputeerde
Staten. Hij mocht dit doen door de eerste ring te
steken. Daar ging wel enige oefening aan vooraf
voordat hij in staat was om de eerste ring te
steken. Veel minder oefening hadden Arjen
Nieuwenhuijse, Rinus Knuit en Jeroen Lamper
nodig. Zij werden respectievelijk eerste, tweede
en derde in de traditionele Clubkampioenschap
ringsteken. Kortom een mooie dag.

Het themabord prijkt achter in het museum voor iedereen goed zichtbaar.

Vrijwilligers:
Vaak krijgen we complimentjes van bezoekers omdat het museum er altijd zo schoon en netjes uitziet en
daarmee wordt niet alleen binnen maar ook buiten bedoeld. Het museum, de tuin, de bestrating en de
planten zien er dan ook altijd keurig en verzorgd uit. Daar mogen we best trots op zijn en dit is wel een
complimentje waard, zeker voor iedereen die daaraan een steentje heeft bijgedragen. Dat willen we graag
zo houden en omdat er ieder jaar wel om welke reden dan ook, vrijwilligers afhaken zijn we steeds op
zoek naar nieuwe vrijwilligers die als gastheer/vrouw willen optreden tijdens de openingsuren van het
museum. Ook mensen die willen assisteren met het onderhoud van de gebouwen, tuin en andere
werkzaamheden zijn daarom van harte welkom. Aanmelden kan bij onderstaande, desbetreffende
contactpersonen.

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
www.trekkermuseum-otmmz.nl
Rinus van ’t Westeinde Tel 0113-649362
m.a.van.t.westeinde@plannet.nl (voorzitter)
Anita de Schipper
Tel 0113-343720 info@trekkermuseum-otmmz.nl (secretaris)
Facebook pagina
https://m.facebook.com/Otmmz

Jubileum:
Ter ere van het 20 jarig bestaan had het bestuur van de OTMMZ op zaterdag 23 september een barbecue
georganiseerd. Eigenlijk was het dubbel feest want de OTMMZ bestond 25 jaar. De belangstelling was
groot er waren meer dan 90 aanmeldingen. Tijdens de openingstoespraak wierp de voorzitter Rinus van ’t
Westeinde een terugblik op het verleden door te vertellen hoe de OTMMZ en het museum zijn ontstaan.
In zijn slotfase bedankte hij dhr. A. Schenk, die de gemeente Borsele vertegenwoordigde, voor de goede
samenwerking en de bereidheid om ons als vereniging te steunen. Hij eindigde met de woorden, we zijn
een vereniging zonder subsidie en we liggen niet aan het infuus zoals Rinus dat pleegt te zeggen. Daar
mogen we toch best trots op zijn. Het was een gezellige avond met lekker eten en drinken, er was zeker
voor iedereen genoeg. Er gingen al stemmen op om dat elk jaar te doen. Niet eens zo’n gek idee. We
weten dat bruin van het museum dit niet kan trekken maar we kunnen bijbetalen toch?
Tot slot:
Er wordt mij weleens gevraagd vanuit de leden waarom we met een thema werken. De gedachte van die
vraag hierachter is, een thema betekent veel trekkers van één merk in het museum en liefhebbers van een
ander merk komen niet aan bod. Dat is misschien wel zo maar juist door elk jaar kenbaar te wisselen
komen de meeste merken toch wel regelmatig aan de beurt en je hebt iets aan te bieden. Naast het thema
staan er ook altijd nog wat andere vaak kleinere merken opgesteld. Om er dit jaar toch wat verandering in
te brengen, dat er niet al te veel trekkers
van één merk in het museum staan, is het
thema: benzine/petroleum tractoren. Alle
bezitters van een benzine-/petroleumtractor
en die hun tractor een seizoen beschikbaar
willen stellen om in het museum te showen
mogen zich melden bij Adrie Mol.
Zie bovenstaande contactpersonen.

Wat het thema betreft komen Ford en Fordson-liefhebbers er goed van

Ik wens jullie allemaal een voorspoedig
en een gelukkig 2018.
M.v.g. Adrie Mol

Wat het thema betreft komen Ford en Fordson-liefhebbers er goed vanaf, want er staan er elk jaar minstens twee.

