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Foto voorpagina: 

Colofon 
© 2011 Het grebbepraatje is een uitgave van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers”

Redactie: Johan van Ginkel 
Foto’s en tekst: beschikbaar gesteld door leden van Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers”

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Oldtimerclub
“De Grebbetrekkers” te Achterberg.

Deze uitgave is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de
maker, noch uitgever is echter aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden in deze uitgave.  
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Voorwoord 

Beste clubleden, 

Voor jullie ligt alweer het eerste boekje van het nieuwe jaar. We hebben alle 
feestdagen weer achter de rug. De maand januari met zijn kleine winterprikjes 
wat we tijdens de ledenvergadering onder andere konden merken. Op het 
moment dat we dit schrijven zitten we in fantastisch voorjaarsweer, laatste week 
februari. Als je alles om je heen ziet lijkt het voorjaar volledig losgebroken en 
krijg je meteen zin om de trekker te pakken en een rondje te gaan maken. 

We hopen hiervoor de komende tijd genoeg tijd en gelegenheid te hebben. De 
komende periode staan er weer een aantal evenementen op het programma. 
Begin april hebben we de ploegwedstrijd, deze keer op een andere locatie dan 
we gewend waren de laatste jaren en we maken ons op voor misschien wel het 
grootste evenement van de afgelopen jaren. Het 25 jarig jubileum van onze 
vereniging. 

Meer over deze evenementen verder in dit Grebbepraatje. We hopen jullie 
allemaal te zien op de komende evenementen en misschien ook wel tijdens de 
voorbereidingen hiervan. 

We hopen dat we er met elkaar weer een mooi trekkerjaar van kunnen maken. 

Namens het bestuur, 
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Voorzitter: Cornelis van Os  
Mahlerpad 13, 3906 ZM Veenendaal  
Tel: 0318-501398 / c.van.os@hetnet.nl 

P.R + 2e secretaris: Gerrit Drost
Waalbandijk 43a, 6669 MB  Dodewaard
Tel: 06-33801130 / gerrit-drost@hotmail.com

Penningmeester + Ledenadmin: Jan Veenbrink 
Bosweg 21, 3922 GK Elst (Utr.) 
Tel: 0318-478075 / Ledenadministratie@grebbetrekkers.nl

Bestuurslid: Pieter Treffers 
Wilhelminastraat 17, 3901 DA Veenendaal 
Tel: 0318-820416 (Na 18:00 uur) 

2e Penningmeester: Bram Elenbaas 
Cuneraweg 232, 3911 RS Achterberg 
Tel: 0317-617855 / rhenen1@hotmail.com 

2e Voorzitter: Teus Bunt 
Broekdijk 39, 4041 CT  Kesteren 
Tel: 0488-482973 / 06-49700594 / info@driesprongkesteren.nl 

Redactie: Johan van Ginkel. 0611433041 (na 19.00h) 
redactie@grebbetrekkers.nl 

Websitebeheer: Wim Hofs 
Zuidelijke Meentsteeg 25, 3911 TD Achterberg 
Tel:0317-616543 / website@grebbetrekkers.nl
Algemeen mail adres: info@grebbetrekkers.nl
Website:                       www.grebbetrekkers.nl     
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Clubartikelen 
Deze zijn te verkrijgen bij de secretaris. 

 Stickers: € 0,50 / st.
 Logo’s:€ 3,50 / st.
 Petten met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs:€ 10,00 / st.
 Ballonnen met het logo van ‘De Grebbetrekkers”, prijs:€ 0,30 / st

Familieomstandigheden 
Langs deze weg willen we alle leden en aanverwanten, die te maken hebben met 
ziektes of andere omstandigheden, veel sterkte toewensen voor nu en de 
komende tijd. 

Redactie grebbbepraatje 
Heeft u wat leuks of stukjes over evenementen te melden of foto’s dan kunt u 
deze mailen of sturen naar de redactie. 

Ledenadministratie 
Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en afmeldingen gaarne doorgeven aan 
Jan Veenbrink. 

App-beheer 
Aanmelden of wijzigen mobiel telefoonnummer voor deelname aan 
Grebbetrekkers Whats-app groep, graag doorgeven aan Jan Veenbrink 
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Ploegdag 

Beste leden, 
Ploegdag 2019 is weer in zicht. Op 6 april 2019 hopen we weer te gaan 
ploegen. Dit keer op een ander stuk grond. We hopen nu te gaan 
ploegen op de hoek van de Zuidelijke Meensteeg en de Weteringsteeg, 
dit omdat de Autoweg dit jaar niet beschikbaar is. 
We mogen hier weer gebruik maken van een stuk land van de familie 
Versteeg. 

De andere locatie mag de pret niet drukken of is zelfs beter, misschien 
gaat hierdoor uw ploeg wel fijner door de grond. 

Dus twijfel niet, trek dat ding maar uit de schuur, smeer hem door en 
kom op 6 april ploegen. We verwachten jullie om half 9, zodat we na een 
bakkie en de introductie, om 9 uur de ploeg in de grond kunnen zetten.

Stel dat u niet kan ploegen, dan mag u altijd komen kijken! 

Graag minimaal 14 dagen van tevoren opgeven, i.v.m. het intekenen van 
de veldjes,  
bij Gerrit Drost. 
0633801130 
info@grebbetrekkers.nl  
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wk 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
zo 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ma 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
di 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
wo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
do 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
vr 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
za 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

wk 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35
zo 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ma 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
di 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
wo 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
do 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
vr 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
za 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

wk 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
zo 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
di 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
wo 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
do 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
vr 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
za 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Oldtimer fest. V'daal (bram/pieter)

26-dec
1 ste kerstdag
2 de kerstdag

9-jun
10-jun

1 ste pinksterdag
2 de pinksterdag

25-dec

hemelvaartsdag30-mei

27-apr koningsdag

1-jan
21-apr
22-apr

nieuwjaarsdag
1 ste paasdag
2 de paasdag

augustus

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2019

februarijanuari

mei

maart

julijuni

9 febr
Bestuursvergadering

busreis   (Cornelis)

november

22 jun
1 jun

ploegdag   (gerrit) 6 april
Opbouwen jubileum   (bestuur)31-mei

22 nov gezellige avond    ( Jan )25 jaar jubileum   (bestuur)

september oktober december

ruilbeurs   (Cornelis/bram)9 nov
6 sept

Terdege fair   (teus)31jul/3aug
Ledenvergadering  

trekkertrek   ( bestuur )
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1 Juni Jubileum ´de Grebbetrekkers´ 

Beste leden, 

Het jubileum van de club komt al snel dichterbij. Er is ondertussen al veel 
voorbereiding geweest en het programma is grotendeels klaar. De laatste 
details worden nog onder de loep genomen en zoals het er nu naar uitziet zal 
het een fantastische dag worden. Uiteraard kunnen we deze dag niet zonder 
jullie aanwezigheid. Helpen met de opbouw op vrijdag 31 mei is natuurlijk 
ook ontzettend gezellig! 

Het programma is als volgt: 
7.00 uur ontbijten met de tractor bestuurders 

8.30 uur ontbijten met de auto en bromfietsbestuurders 

1 uur na het ontbijt starten we met een rit van ±2 uur 

11.00 uur officiële opening van de jubileumdag 

16.30 uur verloting van een helikoptervlucht (4 personen) onder de 
deelnemers die de hele dag aanwezig geweest zijn. 

En verder zullen er tal van activiteiten plaatsvinden op deze dag. Zo zal er 
behendigheid gereden worden met de tractors, een ‘doe’ bak voor de 
tractors, gazonmaaiertrek voor de jeugd, een dorskast, helikoptervlucht en 
nog veel meer. Gewoon komen kijken dus. 
We hopen dat het een mooie dag zal worden. 

Voor de uitstraling vragen we jullie allen om zoveel als mogelijk in 
oude boerenstijl gekleed te komen.  
Opgeven voor deze dag kan via de website, voor wie geen beschikking over 
internet heeft: Opgeven bij Elly van de Scheur 06 13209250 
Meehelpen met de opbouw of tijdens deze dag?  
Bel Elly van de Scheur 06 13209250 
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jubileum 2014 
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Uit de oude doos 
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Wie gaat er morgen mee een middagrit rijden? 

Binnenkort kunt u een app bericht ontvangen met deze vraag er in.   
Wij van het bestuur merken dat er veel leden zijn die graag een middag of avond 
rit willen rijden mits het maar mooi weer is.  Maar ja, in november plannen wij 
de activiteiten agenda voor het volgende jaar en dan is het voor ons best lastig 
om de datums zo te plannen dat het mooi weer is.  Graag zouden we tussendoor 
een kleine toertocht plannen maar de weersverwachting is slechts een paar 
dagen vooruit betrouwbaar.  

Via uw mobile telefoon ontvangt u een sms bericht met daarin bij voorbeeld het 
volgende bericht: “Morgenmiddag willen we een middagrit rijden vanuit 
Achterberg, aanvang 13:30 uur”. In dat bericht staat dan een link hoe u zich op 
kunt geven maar dat kan ook via de site van de Grebbetrekkers.  Uiteindelijk vult 
u uw naam in en wij van het bestuur ontvangen dan een lijst met alle
deelnemers. Op deze manier kunnen wij op heel korte termijn een (mooi weer)
toertocht organiseren, kunt u zich opgeven zonder dat de bestuursleden gebeld
moeten worden (die hebben ook hun eigen werk), en  weten wij als bestuur
hoeveel deelnemers we kunnen verwachten.

Terug reageren met een WhatsApp bericht heeft geen zin, deze berichten 
worden namelijk niet gelezen want wij versturen de WhatsApp berichten vanuit 
een applicatie op de pc.  
Intussen is deze app actief en vele leden hebben zich al opgegeven.  Heeft u dat 
nog niet gedaan en wil u ook deelnemer worden?  Opgeven kan via de site, op 
de pagina “vereniging” en dan naar beneden scrollen. 
https://www.grebbetrekkers.nl/vereniging/. 
Let op: u ontvangt alleen berichten van de evenement WhatsApp groep als u het 
telefoon nummer “06-19766092” met als naam “Grebbetrekkers evenementen 
App” in de contacten lijst van hun eigen telefoon gezet heeft. Staat dit nummer 
niet in de contacten lijst van uw telefoon, dan kan uw telefoon geen berichten, 
die via de evenementen app verzonden zijn, ontvangen. Zet hem daarom gelijk 
erin 😊😊. Dit geld ook voor degene die zich al eerder opgegeven hebben. 

Namens het bestuur. 
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Oldtimerfestival 22 juni 2019 

Op 22 juni 2019 is erin Veenendaal een oldtimerfestival met een tour tocht 
en een show. 

(markt, eten en drinken en kinderactiviteiten) 

Wij van de Grebbetrekkers zijn opnieuw gevraagd om mee te werken om 
daar met een grote opkomst van trekkers te komen. Wij doen ‘s morgens 
een kleine tour tocht. ‘s Middags is er in het stadspark Veenendaal een 
festival daar zijn diverse activiteiten. 

Je hoeft geen lid te zijn van onze oldtimerclub de Grebbetrekkers of van 
een andere club. Iedereen is van harte welkom.  

Vanaf 9 uur verzamelen en rond 12 uur zijn wij weer terug op het 
evenemententrein tot 17 uur. 
De kosten zijn 5euro p.p. inclusief koffie met wat er bij en 2 consumptie 
munten. 
Er is ons gevraagd om rekening te houden met opvang van olielekkage o.i.d. 
Neem zonodig een matje mee. 

Opgeven via de website www.oldtimerveenendaal.nl 

Groet, Pieter Treffers 
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Trekkertrek inschrijfavond 2 juli 2019 

Vrijdagavond 6 september 2019 is het weer zover. Oldtimer trekkertrek 
bij de Grebbetrekkers. Het ideale moment om de krachten van onze 
stalen rossen eens te laten zien aan het publiek. 

Voordat we dit kunnen doen moeten we ons eerst opgeven. 

Dit kan op de inschrijfavond van dinsdagavond 2 juli 2019 van 20.00 uur 
tot uiterlijk 21.30 uur. 

Locatie het dorpshuis in Achterberg 

Meer informatie over de klassen en inschrijfkosten zal volgen, houd 
hiervoor onze website in de gaten en anders het volgende boekje. 
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Oldtimerfestival 22 juni 2019 
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Wij van de Grebbetrekkers zijn opnieuw gevraagd om mee te werken om 
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festival daar zijn diverse activiteiten. 

Je hoeft geen lid te zijn van onze oldtimerclub de Grebbetrekkers of van 
een andere club. Iedereen is van harte welkom.  
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Neem zonodig een matje mee. 

Opgeven via de website www.oldtimerveenendaal.nl 

Groet, Pieter Treffers 

- 12 -   Twee en twintigste jaargang / Nr. 1 / Maart 2019 

Trekkertrek inschrijfavond 2 juli 2019 

Vrijdagavond 6 september 2019 is het weer zover. Oldtimer trekkertrek 
bij de Grebbetrekkers. Het ideale moment om de krachten van onze 
stalen rossen eens te laten zien aan het publiek. 

Voordat we dit kunnen doen moeten we ons eerst opgeven. 

Dit kan op de inschrijfavond van dinsdagavond 2 juli 2019 van 20.00 uur 
tot uiterlijk 21.30 uur. 

Locatie het dorpshuis in Achterberg 

Meer informatie over de klassen en inschrijfkosten zal volgen, houd 
hiervoor onze website in de gaten en anders het volgende boekje. 



- 13 -   Twee en twintigste jaargang / Nr. 1 / Maart 2019 

Terug in de tijd 

We gaan deze keer terug naar het jaar 1976. Een jaar waar het afgelopen jaar 
ook regelmatig aan gerefereerd is. Maar niet met betrekking tot onderstaande, 
maar omdat het ook een jaar van grote droogte was. Maar nu terug naar het 
trekker nieuws van toen. 

Sinds 17 juli jl. (1976) moeten alle nieuwe trekkers voorzien worden van een 
kantelbeveiliging. Deze moeten goedgekeurd zijn en verder worden er eisen 
gesteld aan de geluidsproductie. In het totale landbouwgebeuren neemt de 
trekker een sleutelpositie in. Het is een werktuig waarop veel boeren maar vooral 
ook loonwerkers dagelijks een groot aantal uren doorbrengen. 
Dat de trekker echter allesbehalve een veilig werktuig is blijkt uit het feit dat 
jaarlijks nog talrijke mensen door het kantelen of achteroverslaan om het leven 
komen. In Nederland waren dit in de jaren ’74 en ’75 nog bijna 30 personen. In de 
landen om ons heen als Scandinavië, Engeland en Duitsland waar al een aantal 
jaren de wettelijke verplichting van een veiligheidscabine of frame is, is het 
aantal trekkerongevallen dan ook merkbaar gedaald. 
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Daar de praktijk blijkbaar onvoldoende van de gevaren doordrongen is, heeft de 
wetgever besloten het landbouwveiligheidsbesluit op een aantal punten aan te 
passen. 
-Sinds 19 juli 1975 is het verplicht trekkers op kuilhopen of hellingen van meer
dan 20 graden te voorzien van een veiligheidscabine, frame of beugel.
-Sinds 17 juli 1976 moet elke nieuw verkochte trekker voorzien zijn van een
goedgekeurde of door de arbeidsinspectie toegelaten rolbeugel,
veiligheidscabine of frame. Uitgezonder trekkers met standaarduitrusting
beneden 800kg, en trekkers tijdens werkzaamheden waar dit niet mogelijk is
zoals bijvoorbeeld werkzaamheden in de tuinbouw of fruitteelt.

En zo zijn de rolbeugels en veiligheidsframes op onze oude beestjes terecht 
gekomen. Het was ook de tijd dat de cabines in opmars waren waarbij gelijk 
werd gelet op het geluidsniveau in de trekker. Een ontwikkeling die lang 
doorgegaan is en nog steeds ontwikkeld.  
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Terdege zomerfair 31 juli 2019 t/m 3 augustus 2019 

Vanaf woensdag 31 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019 word de 
‘Terdege zomerfair’ weer gehouden op landgoed Schaffelaar te 
Barneveld. 

Ook dit jaar hebben we weer een mooi plekje op het terrein 
toegezegd gekregen waar we ons als vereniging kunnen presenteren. 

Meer informatie in het volgende boekje. 

Wie deze dagen of 1 dag hiervan wil meehelpen en aanwezig kan zijn, 
graag opgeven bij Elly van de Scheur 0613209250 
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Beste leden van De Grebbetrekkers, 

Het duurt nog even maar voor je het weet is het zover, Koningsdag 2019 
in Achterberg! Waarschijnlijk kunnen jullie de editie van 2018 nog wel 
herinneren. Wat een succes was dat. Het thema “Achterberg als vanouds” was 
een schot in de roos. Voor een ieder, zowel jong als oud was het een bijzonder 
mooie, leuke en vooral geslaagde dag.  

Deze dag was niet compleet geweest zonder jullie aanwezigheid. Het traditionele 
Ringsteken was weer één van de hoogte punten van de dag. Iedere keer één van 
de grote publiekstrekkers op Koningsdag in Achterberg. 

Via deze weg willen wij (Oranjecomité Achterberg) jullie dan ook uitnodigen 
om ook dit jaar weer met een mooi aantal deel te nemen aan de optocht en daar 
aansluitend het welbekende onderdeel, Ringsteken. De start van de optocht zal 
omstreeks 11.30 uur zijn (11.00 uur opstellen) en vanaf +/- 14.00 uur zal er 
gestart worden met het ringsteken. Uiteraard kun je ook aan één van de twee 
onderdelen deelnemen. 

Wij van het Oranjecomité zullen jullie wederom als eregasten verwelkomen en 
bieden jullie na afloop van de optocht, een heerlijke lunch aan met daarbij 
behorende versnaperingen. Na afloop van het ringsteken zullen er 
ook weer munten voor jullie beschikbaar zijn om de eerste dorst te lessen. 

Opgeven voor het Ringsteken kun je doen door je aan te melden bij Cornelis van 
Os. C.van.os@hetnet.nl Voor de optocht kun je je op de dag aanmelden bij de 
inschrijflocatie aan de Boslandweg ter hoogte van het Klompenkerkje. 

Wij hopen jullie weer tijdens deze bijzondere dag te mogen verwelkomen. 

Het Oranjecomité Achterberg. 
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Uit onze brievenbus 

ledenvergadering 22 januari 
Dinsdagavond 22 januari op naar het dorpshuis in Achterberg. 
Ledenvergadering. Buiten lijkt het wel winter want er valt een paar 
centimeter sneeuw en heel Nederland lijkt weer op z’n kop te staan. 
We trotseren deze ‘barre’ omstandigheden en gaan toch naar 
Achterberg. Aan de ene kant omdat we nieuwsgierig zijn wat het bestuur 
ons te vertellen heeft en aan de andere kant omdat we nieuwsgierig zijn 
wie er nog meer zijn. 

Het reilen en zeilen van de club lijkt aardig zijn gangetje te gaan. De 
evenementen worden net als anders bezocht en vallen ook wel in goede 
aarde. De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. 
Wel wordt er nog gepeild hoe we als leden tegenover een contributie 
verhoging staan, dit om het saldo van de club op peil te houden.  

Helemaal frappant, maar ik heb het zelf gehoord. Hartje winter buiten, 
en binnen wordt er al graan verhandeld. Dit om de dorskast aan het werk 
te krijgen tijdens het jubileum. Dat beloofd trouwens ook een mooie dag 
te worden. 
We zullen zien wat dit trekke jaar ons gaat brengen, maar als het aan het 
bestuur ligt een hoop goeds. 

We sluiten als gewoonlijk af met de verloting. De kas weer gespekt maar 
zoals zo vaak weer niks gewonnen. Volgend jaar wellicht weer een kans. 
 - 18 -   Twee en twintigste jaargang / Nr. 1 / Maart 2019 

busreis 9 februari 

Het was vroeg opstaan vanmorgen want we moesten om 7 uur bij 
het dorpshuis zijn. 
Toen we aankwamen stond de bus er al. 
Dus snel instappen want het was buiten koud. 
We waren met 59 personen dus de bus zat vol. 
Onze eerste stop zou Princkingshof in Haltern am See zijn. 
Maar we hebben nooit geen zee gezien. 
Dus gezellig op pad, maar net over de grens was de weg afgesloten. 
Dan maar de omleiding volgen. 
Na een goede reis kwamen we op de Princkingshof aan. 
Nu eerst koffie met heerlijke appeltaart gevuld met spijs. 

Hierna gingen wij het museum bezoeken. 
Hier waren veel boeren wagens te zien, maar ze stonden wel hoog zodat 
je alleen de onderkant kon zien. 
Er stonden veel Lanzen en andere bijzondere trekkers, zoals bijvoorbeeld 
een dieselross met dubbellucht voor en achter. 
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Ook stond er een getrokken combine. 
Ook stond er een Krupp-dreirad van 12 pk 
Er stond ook een kartoffel kook machine. 
Heel speciaal vond ik de wagen met biervaten. 
Er lagen 56 houten vaten op van 30 liter. 
Alles bij elkaar een heel gewicht. 

Ons eten was 2 grote schnitzels met friet. 
Veel hobbyisten hadden moeite om het op te krijgen. 
Daarna nog ijs toe. 
Tevreden en voldaan gingen we naar Willemse in Gendt. 
Maar vlak voor de grens was de a3 afgesloten dus dan de omleiding maar 
volgen. 
Daar hebben we 55 minuten over 1,5 km gedaan. 
Tenslotte aangekomen in Gendt waar de koffie al klaar stond. 
Ik zelf vond daar niet zoveel aan. 
Op de reis naar huis de trommels met kaas en worst burgemeester 
gemaakt en weggespoeld met de nodige drankjes. 
We kwamen rond 18.00 uur aan bij het dorpshuis. 

 - 20 -   Twee en twintigste jaargang / Nr. 1 / Maart 2019 

Nadat we met de pet rondgegaan waren voor de chauffeur ging iedereen 
tevreden naar huis. 
Allen die meegewerkt hebben aan deze leuke dag hartelijk bedankt. 

Groeten de videoloog 
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Busreis 2019 Duitsland 

We gingen ’s morgens om 7.15 rijden naar Duitsland. We kwamen om 
9.30 aan op onze eerste bestemming. Daar kon je boven de varkens en 
koeienstal lopen. Er stonden oude machines en tractoren, dorskasten 
tentoongesteld. Daar hebben we heerlijke schnitzels met patat gegeten. 
De naam van dat museum was de Prickingshof.  

Daarna reden we in anderhalf uur naar Gendt. Daar stonden van Ford 
allerlei tractoren, Fiat, Budner, stationaire motoren. Die mensen waar 
wij zijn geweest heten Willemse. 

Groetjes J.C. van Harn 
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Vraag en Aanbod 

Gezocht: 
postzegels met tractoren 

J.C. van Harn
Snijdersteeg 12A
3911 VP  Rhenen
0610404561

Gezocht: 
miniatuurDeutz rode grasmaaier-schudder-dijker-maishakselaar-rode 
opraapwagen-voormaaier 

J.C. van Harn
Snijdersteeg 12A
3911 VP  Rhenen
0610404561
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Gevraagd: Foto’s van trekkers 

Al sinds 2011 zijn we gewend dat de voorkant van het grebbepraatje wordt 
gesierd door een foto van een trekker van één van ons, met op pagina 1 
wat gegevens van deze trekker. 

Nu zijn we echter zover dat we geen foto’s met bijbehorende gegevens 
meer hebben.  

Heb jou trekker de afgelopen jaren nog niet op de voorkant gestaan, of heb 
je ondertussen een andere trekker? Mail je foto, van hoge kwaliteit, naar 
de redactie. redactie@grebbetrekkers.nl Vermeld hierbij zoveel mogelijk 
gegevens zoals merk, type, motor, vermogen, bouwjaar, oplage, in bezit 
sinds…, bijzonderheden etc. Zit er nog een extra verhaal aan de trekker? 
Laat het ons ook weten, anderen vinden dit soms ook interessant.  

Wij zien jullie foto’s graag tegemoet. 
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Agenda 16 km club, 2019 

30 maart Wedstrijdploegen in Stroe 
13 april  Voorjaarstoertocht 
15 juni  Grasmaaien onder voorbehoud (zie de website) 
3 augustus Oogstfeest in Stroe 
14 september Najaarstoertocht 
5 oktober Ploegen onder voorbehoud (zie de website) 
20 november Jaarvergadering in de Essenburcht 

- 26 -   Twee en twintigste jaargang / Nr. 1 / Maart 2019 

Reglement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” te Achterberg

De contributie bedraagt €20,- per jaar, éénmaal per jaar wordt het automatisch
van uw rekening afgeschreven. Degene die nog geen machtiging heeft verleend 
moe het bedrag voor 1 maart overmaken op bankrekeningnummer; 
NL94RABO03670.87588 t.n.v. De Grebbetrekkers te Achterberg. Vermeld tevens 
uw naam en lidnummer. Als de contributie niet voor 1 maart is overgemaakt wordt
u automatisch uitgeschreven.

Voor nieuwe leden of opnieuw inschrijven geldt; €20,- contributie + €5,- 
inschrijfgeld welk geïnd zal worden middels een machtiging. Opzeggen van het
lidmaatschap moet schriftelijk en minimaal 4 weken voor het einde van een jaar 
geschieden.  

Voor en tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” geen overmatig gebruik 
van alcohol. Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekker” moeten de 
aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden. Als door een deelnemer, 
gedurende het evenement een gevaarlijke ontstaat is het bestuur bevoegd 
hem/haar van deelname uit te sluiten. 

De trekker dient verzekerd te zijn tijdens de evenementen van “De 
Grebbetrekkers”, anders geen deelname. Een ieder rijdt voor eigen risico. De 
chauffeur dient minimaal 16 jaar oud, en in het bezit van een geldig 
(trekker)rijbewijs te zijn. 

Tijdens de activiteiten van “De Grebbetrekkers” moeten de deelnemers zorgen 
voor opvang voor olie en diesel lekkage.  

Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigszins verwacht dat tijdens 
de evenementen iedereen in ouderwetse “boerenstijl” gekleed is.

Bloemstukken zijn niet verplicht, maar het is wel een mooier geheel als iedereen 
die tijdens de evenementen van “De Grebbetrekkers” een bloemstuk op zijn 
trekker heeft. 

De trekker dient van voor 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer meer. 
Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting mee vervoerd 
worden! Wees u zich bewust van uw verantwoordelijkheid. 

Voor deelname aan een evenement kunt u zich voor de uiterste inschrijfdatum 
opgeven, na deze datum kan mogelijk uw inschrijving worden gehonoreerd. 
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