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© 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 lezers, 

Voor jullie ligt het derde boekje van dit oldtimerjaar. 

Ook nu hebben we nog steeds allemaal te maken met het virus wat rondwaart 
en de bijbehorende gevolgen. Daar staat gelukkig tegenover dat we ondanks alle 
beperkingen die we hebben toch nog wat ritjes hebben kunnen maken. 
We hebben een paar korte ritten gehad zoals de middag- en avondritten. Dit is 
allemaal via de app gegaan en we zijn als bestuur dan ook erg tevreden over de 
werking hiervan. 
Verder hebben we recent de grebbe- puzzelrit nog kunnen rijden, wat door de 
kleine groepjes ook een geslaagde dag is geworden. 

Daar staat tegenover dat we helaas ook nog een aantal zaken moeten annuleren. 
Zo hebben we als bestuur besloten om uiteindelijk toch de ruilbeurs niet door te 
laten gaan. We zien teveel beperkingen om dit volgens de coronamaatregelen 
uit te kunnen voeren. 

Verder kunnen we helaas geen ledenvergaderingen houden enerzijds omdat we 
op de gebruikelijke manier niet kunnen vergaderen en anderzijds dat er weinig 
evenementen geweest zijn waar we over na kunnen praten. Maar mochten jullie 
tegen dingen aanlopen, ideeën of tips hebben voor ons als bestuur, dan horen we 
dat graag via een van de bestuursleden op welke manier dan ook. 

We wensen jullie allemaal nog een mooi najaar en veel gezondheid toe. 

Namens het bestuur, 

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

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 / teusbunt@hotmail.com

   Redactie: Johan van Ginkel, redactie@grebbetrekkers.nl

P.R.: Diederik van Hasselaar
Nieuweweg 173, 3905 LK Veenendaal
pr@grebbetrekkers.nl

              Websitebeheer: Wim Hofs
              Zuidelijke Meentsteeg 25, 3911 TD Achterberg
              Tel:0317-616543 / website@grebbetrekkers.nl
              Algemeen mailadres: 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.
• Trekkerbord voorzien van eigen gegevens: € 35,00/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 grebbepraatje
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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Middagrit 18 juli

Op zaterdag 18 juli is er een fraaie middagrit gereden door een aantal leden.

Startpunt was deze keer onder aan de brug bij Rhenen en dan aan de Betuwse 
kant. 

Hieronder een aantal foto’s van een prachtige rit.
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Agenda 2020 

Bij oldtimerclub De grebbetrekkers hebben we net als vele andere verenigingen 
en clubs te maken met de nu geldende maatregelen in verband met het corona 
virus. 

Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM op. 

Hierdoor hebben we al een deel van onze geplande evenementen af moeten 
lasten. 

Op onze website en facebook pagina zullen we jullie op de hoogte houden.

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd nog wel wat kleine ritten kunnen rijden 
door middel van het app systeem. Nog niet aangesloten met de app-groep? 
Neem contact op met Jan Veenbrink.

We wensen iedereen sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijd.

Namens het bestuur van Oldtimerclub De Grebbetrekkers. 
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Avondrit 20 augustus 

Uit de brievenbus

Op donderdagavond 20 augustus hebben we weer een avondrit gereden 
waarvoor we opgetrommeld werden per app. 

We vertrokken om 18.30 uur vanaf de Haarweg in Overberg voor een ronde door 
Overberg en omgeving. Over de opkomst hoefde de organisatie niet te klagen 
want met zo’n 40 trekkers/vrachtwagens was er een mooie opkomst.

Vanuit Overberg vertrokken we langs harde en onverharde wegen richting het 
buitengebied van Leersum, Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Er was 
genoeg te zien langs de wegen en paden, wat varieerde van pony’s en paarden 
tot diverse andere oude trekkers en werktuigen die we tegen kwamen of 
opgestald zagen.

Na een rit van zo’n 2,5 uur was ook deze avond weer om en konden we weer 
voldaan op huis aan.
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Grebbe- Puzzelrit

Uit de brievenbus:

Zaterdag 12 september waren wij 40 jaar getrouwd. 
Vanwege de corona richtlijnen konden wij geen feest geven. 
We dachten hoe kunnen we de dag toch speciaal maken. 
Henk zei: de Grebbetrekkers hebben een puzzelrit op die datum. 
Nou toen was de keuze snel bepaald, dat is natuurlijk superleuk op 
zo'n feestelijke dag. 

De Hanomag R12 werd versierd met vlaggetjes en het feest kon beginnen. We 
werden op de Cuneraweg ontvangen met koffie/thee en belegde broodjes. 
Daarna werden we ingedeeld in groepjes van 2 trekkers en konden we 
vertrekken. 
Helaas kreeg de trekker die bij ons hoorde bij Moeke een koeling probleem en 
kon niet op eigen kracht verder rijden. 
Aangezien onze Hanomag maar 12 pk is konden we hem niet slepen dus dat 
heeft iemand anders gedaan. 
Wij zijn toen alleen verder gereden. 
De puzzelopdrachten onderweg hebben we niet allemaal opgelost we waren te 
veel met de route bezig! 
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Onderweg waren er 2 tussenstops, bij de 1e kregen we een heerlijke kop soep en 
bij de 2e een  
lekker broodje hamburger. 

Complimenten voor de koks! 
Verder was het een mooie puzzelrit in de omgeving van Rhenen, Wageningen 
en Bennekom. 
Bij terugkomst gezellig met een drankje erbij nagepraat over de puzzelrit. Toen 
we naar huis wilden gaan werden we verrast met mooie woorden en een 
prachtig boeket bloemen. 
Héél leuk en een mooie afsluiting van deze feestelijke 40 jarige huwelijksdag. 
We kunnen er met veel plezier op terug kijken. 

Groetjes Henk en Gerda van Hasselaar. 
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Uit de brievenbus: 

Beste Leden 

ZA 12-09-2020   Puzzelrit 

Vanmorgen verzamelt bij de Fam. Elenbaas . Om een puzzelrit te gaan rijden. 

Er waren 24 tracktoren aanwezig. Na de koffie en een broodje.  

Vertrokken er steeds koppeltje van twee man. Uit Achterberg . 

Via Rhenen naar Wageningen aan de grebbedijk 40 eerste stop 

Voor een bakje soep. Daarna weer door naar Wageningen   

Wageningen hoog Bennekom naar de kraats in ede. 

Bij de werktuigen vereniging tweede stop voor een broodje hamburger. 

Daarna via Veenendaal terug naar de Fam. Elenbaas. Hartelijkdank voor 

De gastvrijheid. En de uitzetters van de puzzelrit en alle andere vrijwilligers. 

Vriendelijke Groet 

Wim van Roekel. 
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Puzzelvraag: Hoe groot is de Cuneratoren?
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Uit de oude doos 

Deze keer zijn we in het fotoarchief van de familie gedoken. We hebben een 
aantal foto’s gevonden die allemaal met oogsten te maken hebben. 

Opa (Rijk) van Ginkel op de Ferguson met Perkins motor en zelfbinder 

Pa (Henk) op de trekker aan het stro persen 
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Ook toen kon het dorstig zijn tijdens de strobouw

Loonbedrijf Kwakernaak uit Ede aan het werk op de boerderij met hun 
Ford Country’s 
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De Fiat 1000 voor de getrokken hakselaar
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Reglement van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg 

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, indien u ons een emailadres ter 
beschikking stelt waarmee wij met u kunnen communiceren, ontvangt u € 2,50 
korting.  De contributie wordt éénmaal per jaar automatisch van uw rekening 
afgeschreven. Voor nieuwe leden of leden die opnieuw inschrijven geldt: 
contributie + € 5,- inschrijfgeld. Degene die nog geen machtiging heeft verleend 
moet het bedrag voor 1 februari overmaken op bankrekeningnummer: 
NL94RABO036.70.87.588 t.n.v. Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” te Achterberg. 
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk voor het eind van 
het voorgaande jaar plaats vinden. 

Door deelname aan evenementen kunt u sparen voor gratis club gerelateerde 
artikelen.  De spelregels daarvoor vindt u op de achterzijde van de spaarkaart die 
u jaarlijks, na betaling van de contributie ontvangt.

Voor en tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” 
Achterberg mag er door bestuurders en organisatoren geen alcohol genuttigd 
worden. Als door een deelnemer, gedurende het evenement, een gevaarlijke 
situatie ontstaat is het bestuur bevoegd hem/haar van deelname uit te sluiten. 
Tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg 
moeten de aanwijzingen van het bestuur opgevolgd worden.  

De tractor dient verzekert te zijn tijdens de evenementen van Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg, anders geen deelname. Een ieder rijdt mee op 
eigen risico. De chauffeur dient in het bezit van een geldig (trekker)rijbewijs te 
zijn. 

Voor deelname aan een evenement kunt u zich tot een uiterste inschrijfdatum 
opgeven. Na deze datum is het niet meer mogelijk in te schrijven. Wilt u uw 
deelname annuleren; dat is mogelijk tot de inschrijfdatum. Als u na die datum 
annuleert, worden de deelname kosten wel in rekening gebracht. 

Voor de uitstraling van de club wordt van de leden enigszins verwacht dat tijdens 
evenementen iedereen in ouderwetse “boerenstijl” gekleed is.  
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De tractor dient van vóór 1975 te zijn, anders is het geen oldtimer. Voor 
bepaalde evenementen kan het bestuur beslissen dat de tractoren van voor 
1965 dienen te zijn. Als dat het geval is zal daar vooraf duidelijk over 
gecommuniceerd worden. Tijdens de activiteiten van Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg dient u te zorgen voor opvang van olie en/of 
diesellekkage. Passagiers mogen alleen op een deugdelijke en veilige zitting 
vervoerd worden, bent u bewust van uw verantwoordelijkheid.

Informatie over ons privacy beleid vindt u op onze website : 
https://www.grebbetrekkers.nl/privacy-en-cookieverklaring/  Tijdens 
evenementen kunnen er foto’s en/of video gemaakt worden. Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg is vrij om deze te publiceren op de website en/of 
facebook. Door deel te nemen aan een activiteit geeft u Oldtimerclub “De 
Grebbetrekkers” Achterberg expliciet toestemming deze te publiceren in ons 
clubblad “Grebbepraatje”, op de website en/of de facebook pagina, ons dan wel 
op enig ander aan de Oldtimerclub “De Grebbetrekkers” Achterberg gelinieerd 
media.

Over alles, wat niet door het huishoudelijke regelement is geregeld beslist het 
bestuur. Correspondentie daarover is niet mogelijk. Voor sommige evenementen 
is er een aanvullend regelement van toepassing.
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