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Foto voorpagina: 

Merk:   Fendt 
Type:  F15 Dieselross  
Vermogen: 15 PK 
Bouwjaar:  1954 
Motor:  MWM 1 cyl. 4 takt. 
Eigenaar:  John van Harn, Bennekom 
Deze trekker is al jaren in de familie, is van opa geweest. Na het overlijden van 
opa heeft John deze overgenomen. Als klein jongetje zat John al naast opa op 
het zitje met de vlegeldag en vanaf 2005 neemt John ook deel aan deze optocht. 
Originele staat is dan ook niet hoe de trekker destijds is afgeleverd, maar de staat 
zoals opa hem ooit heeft achtergelaten. 

Colofon 

© 2020  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 alweer het eerste boekje van het nieuwe jaar. We hebben 
ondertussen ook alweer de eerste evenementen van het nieuwe jaar achter de 
rug.  
 
Ook dit jaar hebben we weer tal van activiteiten op de agenda staan. We hopen 
jullie dan ook veel te mogen ontmoeten tijdens deze evenementen. Er is een 
wijziging in de agenda gekomen, het gaat hier om de ploegwedstrijd. Deze is een 
paar weken naar voren geschoven. Hierover kun je verderop meer lezen of 
hebben jullie wellicht al digitaal gelezen. 
 
We hopen op een schitterend seizoen met veel zonneschijn. Ideaal trekker weer 
zoals we dat dan noemen. 
 
We wensen jullie dan ook allemaal veel plezier en mooie evenementen toe met 
de Grebbetrekkers. 

 

Namens het bestuur, 
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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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Uit de oude doos 
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Tot slot willen wij jullie er nog een keer op wijzen dat zij, die met de 
wedstrijd mee doen, het ploeg-  en meetwerk alleen moeten doen. Het nu 
eenmaal een regel waar een iedereen zich aan houdt.  Wil je samen 
ploegen, dat kan ook maar schrijf je dan in voor het recreatieve ploegen. 

Een ieder alvast van harte welkom, ook belangstelling van bezoekers vinden 
we altijd leuk.  

Met vriendelijke groet, 

Jan Veenbrink 
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21 Maart, ploegwedstrijd 
 
Beste (ploeg) leden, 

Op 21 maart as is het weer zover, dan hopen we onze jaarlijkse ploegdag 
weer te beleven.  En inderdaad dit is een afwijkende datum. We hebben die 
verzet omdat een collega vereniging dit jaar op 4 april ook een ploegdag 
organiseert.  Dit jaar ploegen we in Elst, t.w. aan de “Autoweg” nabij de 
begraafplaats “de Larikshof” . De “Autoweg” is een zijweg van de Rijksweg 
225, de verbindingsweg tussen Rhenen en Elst.  We hebben hier de 
beschikking over een perceel van ca 10 Ha.  

Je kunt dus deelnemen met je oldtimer tractor en bijbehorende ploeg. Deze 
ploeg kan van het “heen-en weergaande” of “rondgaande” type zijn. Bij de 
rondgaande ploegen wordt weer onderscheid gemaakt tussen hefploegen en 
getrokken wielploegen. Opgeven kan vanaf heden tot uiterlijk 7 maart.  
Daarna wordt het perceel opgedeeld in veldjes en kunnen we geen nieuwe 
deelnemers meer inschrijven.  De opgave en organisatie is dit jaar weer bij 
mij. Je kunt je telefonisch opgeven  bij  Jan Veenbrink dus, via  0318-478075 
(tussen 18:30 en 21:30) Per mail inschrijven kan natuurlijk ook, mail je 
inschrijving  met alle onderstaande gegevens door naar  
penningmeester@grebbetrekkers.nl.  

Naam, woonplaats, telefoon nr., merk trekker,  type trekker , bouwjaar 
trekker,  merk ploeg, aantal scharen, type ploeg (rondgaand wiel;  rondgaand 
hef;  kantel ; wentel;  handhef) en wedstrijd of recreatief.  

We starten de ploegdag om 08:30, tijd voor koffiedrinken en inschrijving. Om 
09:00 uur is het “inleidend” praatje. De aanvang wedstrijd is om 09:30. 
Daarna heeft een ieder 20 minuten de tijd om de opening voor te maken.  Als 
de jury is geweest mag er verder geploegd worden, echter iedereen moet om 
14:30 uur klaar zijn met zijn ploegwerk. Niet klaar kost punten!!  Hierna kan 
de jury de laatste beoordelingen maken.  Uiteindelijk hopen we hierdoor om 
ca 15:30 uur klaar te zijn. Of dat allemaal zo gaat lukken weten we niet maar 
we gaan ons best doen en rekenen op jullie medewerking. 
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18 april, Boerendag Dierenspeciaalzaak de Driesprong 

Beste leden, 

Zaterdag 18 april zal er een boerendag gehouden worden bij 
dierenspeciaalzaak de Driesprong in Kesteren. 
Er zijn deze dag diverse kramen, springkussens en huifkarritjes. Verder zullen 
er tal van andere activiteiten zijn als schapen scheren, wol spinnen en koe 
melken. Voor de kleintjes organiseren we weer het kinderrijbewijs voor de 
tractor. 

Kortom een dag vol van activiteiten. 

Iedereen is welkom om die dag vrijblijvend langs te komen (met de trekker) 
in boerenstijl voor een hapje en een drankje. 

Dierenspeciaalzaak de Driesprong 
Broekdijk 37 

4041 CT  Kesteren 
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8 mei, bogenroute 

Beste leden, 

We hopen op vrijdagavond 8 mei een Dodewaardse Bogenroute te rijden. 

Deze bogen worden geplaatst n.a.v. 75 jaar bevrijding. 

De start is bij Damcon aan de rotonde bij de rondweg 
Opheusden/Dodewaard. 

Inloop vanaf 17.30 uur, start route 18.00 uur. 

Denkt u wel aan de verlichting van de tractor, want tijdens de terugweg is 
het al donker! U kunt ook na afloop de tractor op het Damcon-terrein 
parkeren en zaterdagmorgen ophalen. Dit is een afgesloten en bewaakt 
terrein. 

Onderweg krijgt u een versnapering en na afloop kunnen we bij cafetaria 
“De Eng” nog wat eten en/of drinken op eigen kosten. 

Voor meer info en opgave:  
Teus Bunt tel.nr. 06-49700594 
Email: teusbunt@hotmail.com 
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6 juni, Grebberit 

Zaterdag 6 juni hopen we onze Grebberit weer te rijden. Sommige mensen 
hebben de Grebberit afgelopen jaar gemist, dit vanwege het jubileum. We 
hopen jullie dus allemaal weer te zien tijdens deze mooie rit. Zet daarom 
deze datum al vast in je agenda. 

De voorbereidingen zijn nog in volle gang en we hopen jullie dan ook in het 
volgende boekje meer te kunnen melden. En houd uiteraard de website en 
onze Facebook pagina in de gaten. 

Grebberit 2007 
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9 juni inschrijfavond en 4 september trekkertrek 
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9 juni inschrijfavond en 4 september trekkertrek 

 

Trekkertrek

Vrijdag 4 September 2020
Aanvang wedstrijd: 17:00

Oldtimers - Jongtimers en gloeikoppen op 2 banen !

Entree 5€ (tot 18 jaar Gratis)

          Inschrijven:
Locatie: Dorpshuis
Achterbergsestraatweg 184, 
3911 CX Achterberg

          Wedstrijd
Locatie: LMB C. van Os,
Cuneraweg 24, 
3911 RN Achterberg

Inschrijfavond 9 Juni van 19:30 tot 21:00

Meer informatie: www.grebbetrekkers.nl
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20 Juni, oldtimerfestival Veenendaal 

Op 20 juni 2020 is er in Veenendaal een oldtimerfestival met een tourtocht 
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 tourtocht. ’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 8.30 uur verzamelen en rond 12 uur zijn wij weer terug op het 
evenemententerrein tot 17.uur.  De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief koffie 
met wat erbij en 2 consumptiemunten. 
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 of telefonisch met 
van Beek  
06-49945094

Groet, 
Pieter Treffers 

Oldtimerfestival 2018 
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Nieuw bestuurslid 

Sinds kort hebben we weer eens uitbreiding binnen het bestuur. We heten 
Diederik van Hasselaar welkom. Zijn functie is het verzorgen van de PR van de 
club. Dat houdt onder andere in: de Facebookpagina beheren, advertenties 
verzorgen, en de agenda onder de aandacht brengen bij andere verenigingen 
etc. 

Diederik heeft vanuit school de opleiding gevolgd tot timmerman en heeft dan 
ook een aantal jaren in de bouw gewerkt. Nu is Diederik al een aantal jaar 
werkzaam bij het bedrijf vlechttechniek Nederland. Samen met collega`s 
verkopen ze als dealer vlechtmachines en verzorgen daarnaast ook de reparaties 
en het onderhoud aan de machines. 
Voor klanten staan ze inmiddels ook wel bekend als ``de vlechtmachine 
specialist``. 

Diederik is ondertussen een jaar lid van de Grebbetrekkers en is van huis uit 
besmet geraakt met het trekkervirus. Een andere grote hobby van Diederik zijn 
de oldtimer bromfietsen, waar hij ook al zo’n 20 jaar aan sleutelt.  

Diederik is opgegroeid aan de Grebbeweg in Veenendaal waar zijn vader ook al 
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Groet, 
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Oldtimerfestival 2018 
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Nieuw bestuurslid 
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van zijn brommers en miniaturen staan. Want daar is Diederik ook nog actief in. 
We hebben een deel van zijn miniaturen gezien, zoals een diorama landschap 
met trekkers erin. Het bijzondere daaraan is dat Diederik in een doorsnee 
miniatuur allemaal verlichting heeft in weten te bouwen en een voor een in kan 
schakelen. We hebben een korte demo gezien en wellicht kunnen we het 
complete verhaal eens gaan bewonderen bij Diederik thuis aan de Nieuweweg, 
als de verhuizing van alle spullen een feit is. 

We wensen Diederik veel succes met zijn hobby`s en natuurlijk ook met het 
werk binnen de Grebbetrekkers. We hopen dat hij nog lang deel uit mag 
maken van het bestuur. 
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Uit onze brievenbus 

Ledenvergadering 20 januari 
Maandagavond 20 januari was de jaarlijkse ledenvergadering van de 
Grebbetrekkers.  
Naast het bespreken van de komende en afgelopen evenementen kregen 
we ook te horen hoe de club er op dat moment voorstond. 
Verder kregen we uitleg van de penningmeester over het nieuwe 
spaarplan binnen de vereniging. We gaan stickers plakken. Tijdens een 
deel van de evenementen krijgen we in de toekomst een sticker waarmee 
we kunnen gaan sparen voor clubartikelen. 

Verder kregen deze avond de leden, die vanaf dag 1 van de club lid zijn en 
op het jubileum waren, een foto uitgereikt die tijdens het jubileum 
gemaakt was. 

Na het bespreken van de nodige dingen hebben we weer afgesloten met 
een verloting. Veel spullen zijn weer voorzien van een nieuwe eigenaar. 
Tijdens en na de vergadering konden we onder het genot van een hapje 
en drankje nog eens bijpraten met die en genen. 
We hebben ons weer een avond uitstekend vermaakt. 
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Busreis 8 februari 
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Website 

Beste oldtimervrienden, 

Onze website, www.grebbetrekkers.nl, is een fantastisch platform om nieuws te 
delen met onze leden en andere geïnteresseerden. Al jarenlang worden 
activiteiten, evenementen, foto’s en video’s via onze website gepresenteerd. 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van onze vereniging? Dan kan dat 
door u in te schrijven voor de nieuwsbrief! Bent u daarvoor nog niet 
ingeschreven, meld u dan aan door het formulier in te vullen op de Homepagina. 

Momenteel zijn we druk bezig om onze website te optimaliseren qua snelheid. 
Zo worden bestanden inmiddels automatisch verkleind, waardoor meer ruimte 
en dus meer snelheid gecreëerd is. Daardoor is de website al een stuk verbeterd, 
maar we streven naar een verdere verbetering om meer snelheid te realiseren; 
vooral op de fotopagina die toch het meeste bekeken wordt. 

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen wat betreft onze website, mail dan 
gerust naar: website@grebbetrekkers.nl. Ik zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Hofs    
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Agenda 16 km club 

4 april Video avond Kootwijkerbroek 
25 april Voorjaarstoertocht regio Scherpenzeel Gld 
20 juni Grasmaaien onder voorbehoud Stroe 
1 augustus Oogstfeest Stroe 
12 september Najaarstoertocht 

 

Nieuwe activiteiten 

Binnen het bestuur is de vraag gerezen of het aanbod van onze 
evenementen nog voldoet aan de wensen van de leden. We 
hebben al een paar jaar een agenda die grotendeels overeenkomt 
met een voorgaand jaar. 

Als er ideeen zijn over mogelijke andere evenementen of 
evenementen die we in een ander jasje kunnen gieten horen wij 
het graag, hetzij met een vergadering of tijdens een evenement. 

Kortom, ideeen altijd welkom!! 
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Op de koffie bij Henk van Hasselaar 

Op een mooie zaterdagmiddag in februari trekken we de stoute 
schoenen/laarzen aan en gaan we eens op de koffie bij Henk van Hasselaar. Voor 
sommige een bekend iemand binnen de club, voor anderen misschien wat 
minder bekend. De vader van ons nieuwe bestuurslid Diederik, hierover meer 
elders in dit boekje. Maar wel of niet bekend, wij gaan daar eens kijken. Het is 
droog, senior mocht ook mee en zo stappen we samen in de Chevrolet en gaan 
we op pad naar de Grebbeweg in Veenendaal. 

Bij het juiste adres aangekomen, worden we al snel opgemerkt door de 
persoonlijke schildwacht van de familie van Hasselaar. Een pop met feloranje 
Unox muts op, op een boomstam van een meter of 5 hoog, kijkt vanuit de 
hoogte op ons neer. We krijgen geen commentaar van de persoon in kwestie en 
rijden rustig door het erf op. 

Zodra we uitgestapt zijn, komen vader en zoon de schuur uitstappen met de 
woorden “zo de visite is gearriveerd”. We krijgen de keus, eerst koffie of eerst de 
schuur in. De nieuwsgierigheid wint het van de zin in koffie.  

Voordat we in de schuur zijn kijken we eerst wat we buiten zoal aantreffen. Hier 
staat onder een afdak een Hanomag granit 500E, deze is nog van de vader van 
Henk geweest. Verder zien we buiten nog een oude getrokken maaier staan, met 
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een pop genaamd grootvader erop. Sommige zullen deze wel herinneren want 
grootvader was afgelopen zomer ook op het jubileum te bewonderen. 

We gaan de schuur in benieuwd wat we daar zullen aantreffen. Nou dat is meer 
dan je in eerste instantie zou verwachten. Laten we maar op volgorde van onze 
route beginnen. De eerste trekker waar we langs komen is een Deutz D30. Jaren 
geleden gekocht van een boer in ruste ook aan de Grebbeweg. Gekocht met een 
ploeg, meststrooier, weidesleep en nog wat spullen. De Deutz kon wel een laagje 
verf gebruiken en een andere buurman verderop had een spuitcabine. Hij zou de 
trekker wel even spuiten binnen een paar weken. Maar wie er ook kwam, geen 
buurman om de trekker te spuiten. Uiteindelijk heeft Henk de trekker zelf 
gespoten, dit was de eerste keer dat Henk een trekker gespoten heeft. Zelf weet 
ik uit ervaring hoe een werk dat is en als ik zie hoe de Deutz er na jaren nog 
bijstaat kunnen we wel concluderen dat het spuiten prima gelukt is. 
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We schuifelen verder en komen een Hanomag R12, tweetakt diesel tegen. Een 
mooie trekker, ooit gekocht van een man uit Opheusden die wat financiële 
middelen nodig had. De verkopende partij raakte nog bijna overstuur van Henk 
toen er een proefrondje gereden werd. Volgens de verkoper gaf Henk veel te 
veel gas en kon de trekker dat niet aan. Maar ja, Henk wilde wel even proberen 
wat hij in huis zou kunnen halen. Beide partijen zijn het eens geworden want de 
trekker staat alweer een tijd bij Henk. Het mooie van deze trekker is dat het een 
werktuigendrager is en Henk zou er nog graag de originele schoffels bij hebben. 
Helaas is dat tot de dag van vandaag nog niet gelukt. 

Naast de Hanomag staat nog een oude melkmachine. De vorige generatie heeft 
nog geboerd op deze plek dus horen de spullen van het boeren uit die tijd er ook 
bij. We krijgen een demo van de melkmachine die het nog voortreffelijk lijkt te 
doen. Helaas komt er echter geen druppel melk in de kan. Dat zal wel zwarte 
koffie worden vandaag. Verder werpen we nog een blik op een mooi gevulde 
vitrinekast waar veel miniaturen staan te poseren. Hiernaast zien we nog een 
hele collectie van auto emblemen van bekende en reeds vervlogen merken. 

De bezichtiging gaat verder. Voordat we bij een Deutz 3006 aangekomen zijn 
krijgen we nog een verzameling speldjes te zien. Dit keer geen automerken maar 
een reeks trekkermerken van de jaren 50 en 60. Ook iets wat Henk ooit 
verzameld heeft. Blijkbaar een bekend iets van die tijd want nu hoor ik dat de 
senior die ik meegenomen had, dit in het verleden ook gedaan heeft. Verder 
hangen er nog een aantal spreuken in de schuur die klinken als een klok. Zoals  
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mensen die nog wel horloges hebben maar geen tijd. Stof tot nadenken (als we 
daar de tijd voor nemen). 

En zo is er veel te zien, we hadden het vooral over de trekkers maar we zien ook 
diverse bromfietsen staan. Ook een hobby van vader en zoon. Eigenlijk hebben 
twee generaties hier twee gelijke hobby’s. Mooi om te zien allemaal. 

Het voordeel met een royale schuur met een aantal trekkers erin is dat er ook 
ruimte overblijft voor de kleine spullen. Her en der liggen nog tal van oude 
spullen in de kasten uit vervlogen tijden. Henk laat enthousiast van alles zien en 
we krijgen eigenlijk een soort van quiz. Weet je wat dit is? Weet je waar dat voor 
gebruikt werd? Het varieerde van een unster tot mesjes waar je de klauwen van 
de koeien mee knippen kon. Zelf haalde ik een onvoldoende maar senior was 
nog goed bij de tijd en wist er meer van dan ik.  

Je hoeft niet heel goed op te letten om te zien wat Henk in zijn dagelijks leven 
gedaan heeft. Naast de trekkers staat een stelling gevuld met een diversiteit aan 
hout. Op elk stukje hout staat met watervaste stift aangegeven welke 
afmeting/lengte het is. Dat kan alleen maar een timmerman zijn dacht ik. En 
inderdaad. 

De laatste jaren van zijn carrière is Henk, die nu niet meer hoeft te werken, 
werkzaam geweest bij een aannemer. Henk was altijd dol op oplossingen en met 
het afscheid van het werk, kreeg Henk dan ook een aandenken aan zijn 
creativiteit. Zo had Henk ooit een simpele oplossing bedacht voor de beugels van 
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emmers die scherp aan je armen voelden met sjouwen, een eenvoudig stukje 
rubber eromheen. Het aandenken voor Henk was dan ook een houten emmer 
met ‘Henkhandvat’. Het mooiste aan de emmer was misschien wel de duim van 
een scharnier aan deze emmer. Want in deze duim zat nog een verhaal. Henk 
had de gewoonte om ’s morgens de kliko aan de trekhaak van de auto te hangen 
en deze vooraan de weg neer te zetten. Op een ochtend weer net zo, tot Henk 
reeën ziet lopen en daar op let. Mooie beestjes. Op zijn werk aangekomen kijken 
de collega’s heel verbaasd naar Henk en vragen wat hij met de kliko van plan is. 
Door de aandacht voor de reeën helemaal vergeten de kliko los te koppelen. 
Kleinigheidje hou je toch. 

We gaan de schuur uit op weg naar de koffie. Voordat we naar binnen gaan 
kijken we nog even naar een ander schuurtje. Hier is veel hobby eigenlijk 
begonnen en dook Henk na werktijd altijd in. Het schuurtje heeft dan ook de 
naam ‘na vieren’ gekregen. De huidige gebruiker is momenteel Diederik. Hier 
heeft hij nog een landschap met miniaturen staan. Omgebouwd met een 
diversiteit aan verlichting om het allemaal nog realistischer te maken. En het 
werkt allemaal. Ik vind het een hele kunst om in een miniatuur nog zoveel 
techniek te stoppen. De ruimte wordt goed benut want onder de tafel van het 
landschap treffen we nog een brommer aan. Met nog wat werk maar dat komt 
allemaal goed. Diederik woont niet meer thuis maar zijn spullen zijn nog niet 
allemaal over gehuisd. Staat nog wel een keer op de agenda. Wellicht dat we 
Diederik met zijn brommers en miniaturen nog eens op zijn nieuwe adres gaan 
opzoeken. 

Naar binnen, tijd voor koffie. Hier praten we nog verder over onze gezamenlijke 
interesse in het ijzer van weleer. Er komen nog allerlei foto’s op tafel en raken  
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bijna niet uitgekeken. Maar aan alles komt een eind en zo wordt het ook weer 
tijd voor ons om naar huis te gaan. Wanneer we naar huis gaan vraagt de vrouw 
van Henk aan pa om zijn vrouw de groeten te doen. Hoe het allemaal precies zit 
weet ik op moment van schrijven nog niet helemaal maar blijkbaar is de wereld 
toch weer klein. Of zijn we berucht? 

We bedanken de familie van Hasselaar voor de koffie, de tijd, de gastvrijheid en 
gaan richting Overberg. Onderweg zeggen we nog tegen elkaar dat we meer 
gezien en gehoord hebben dan we van tevoren hadden kunnen bedenken. Zo zie 
je maar hoe mooi het kort bij huis ook kan zijn. 
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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.  

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  
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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. 




