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Het Trekkermuseum 

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

 

 

Voorwoord: 

Tijdens het schrijven van deze brief zit Nederland weer in een volledige lockdown. Net nu we dachten 

eindelijk verlost te zijn van alle coronamaatregelen heeft het virus, met name het omikron-variant weer 

roet in het eten gegooid. Alle voorafgaande maatregelen zijn, nadat ze bijna allemaal waren  ingetrokken, 

weer ingevoerd. Wat dat betekent voor 2022? We weten het niet. We gaan gewoon door met de 

voorbereidingen. Als in het voorjaar het Trekkermuseum misschien weer open mag zijn we er klaar voor. 

 

Seizoensopening: 

Al twee jaar lang zat er geen seizoensopening meer in. In 2020 

was het museum het gehele jaar gesloten en ook dit jaar zat een 

seizoensopening er niet in. Naarmate het jaar vorderde scheen 

het coronavirus zich enigszins terug te trekken waardoor er een 

groot aantal beperkingen werden opgeheven. Verschillende 

evenementen zoals museums, bibliotheken, bioscopen en de 

horeca mochten weer open. De mondkapjes waren niet langer 

meer verplicht.  

Vandaar dat het bestuur had besloten om het museum slechts  

                                                                     3 dagen in de week open te stellen met name vrijdag, zaterdag 

en zondag. In een rap tempo, met dank aan degenen die zich hier voor hebben ingezet, werden alle 

beschikbare tractoren en werktuigen op hun plaats gezet en de vrijwilligers verwittigd zodat we op vrijdag 

2 juli 2021 weer van start konden gaan. Ondanks dat het museum maar 3 dagen open was hadden we over 

bezoek niet te klagen. 

 

Video: 

Omdat er toch regelmatig trammelant was met het afspelen van 

de dvd’s is er een nieuwe smart-televisie aangeschaft, waarmee 

je met een memoriestick waarop de gewenste films staan in kan 

pluggen en af kan spelen via de televisie. Het soms lastige 

instellen van de dvd-speler en de televisie behoort nu tot het 

verleden. 

 

 

Puzzel:  

Zoals elk jaar was ook dit jaar weer een puzzel die betrekking heeft op de trekkers en eventuele werktuigen 

die er op dat moment in het museum staan. Er waren 41 jonge deelnemers waarvan 24 foute antwoorden 

en 17 goede. Onder de goede antwoorden wordt een winnaar getrokken. Dit jaar ging de prijs, een T-shirt 

naar Allard uit Sliedrecht. 

 

 

 

            Thema 2021 Trekker en werktuig 

 De dvd speler behoort nu tot het verleden 



Trekker registratie:  

Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt zal de termijn, zoals dat in 2021 kon, waarop je je tractor kon 

registreren voorbij zijn. De enige manier om alsnog je tractor op kenteken te krijgen is dat je met je tractor 

naar een aanmeldingspunt van het RDW gaat. De tractor wordt daar dan gekeurd en de kosten liggen ver 

boven de €18 die je tot nu toe kwijt was. Bovendien loop je de kans dat de tractor niet door de keuring 

komt en je geld toch kwijt bent. Na reparatie kun je je voertuig opnieuw aanbieden voor de keuring met 

opnieuw keuring- en aanmeldingskosten. Mocht je je tractor al hebben aangemeld voor 1 januari 2022 

maar je hebt nog geen kenteken ontvangen, dan mag je er nog tot 1 juli 2022 de weg mee op, mits hij 

verzekerd is en je niet harder rijdt dan 40 km. Is hij voor 1 januari 2022 niet aangemeld dan gelden  

bovengenoemde regels.  

 

Vrijwilligers: 

Een museum draait niet zonder vrijwilligers. De laatste jaren zijn er mensen mee gestopt maar er zijn ook 

weer nieuwe bijgekomen maar we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken Wilt u helpen als suppoost of 

andere zaken meld u dan aan bij één van de desbetreffende personen. Ook willen wij alle vrijwilligers 

bedanken voor de bewezen diensten en hopelijk weer tot volgend jaar. 

 

Contactpersonen: 

Matty op ’t  Hof       tel: 0113-581822                              hopthof@kpnmail.nl 

Planning 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: 06-53874337         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 2022 is Amerika, wie een trekker heeft, die gemaakt is in Amerika en deze beschikbaar 

wil stellen in de periode vanaf mei tot november 2022 laat ons dit even weten (zie contactpersonen). Ook 

mensen die een vitrine met schaalmodellen willen vullen kunnen zich bij dezelfde persoon aanmelden.  
                                                         

        

We wensen jullie allemaal prettige feestdagen  

                                       en een gelukkig Nieuwjaar   

                               

                                                   M.v.g. Adrie Mol 

 

                                                                                                           Thema 2022 Trekkers uut Amerika                                                 
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