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Voorwoord 

este lezers, 

Voor jullie ligt het vierde en laatste boekje van dit oldtimerjaar. 

ochten we de afgelopen boekjes nog steeds, hetzij beperkt, wat verslagen 
hebben van afgelopen evenementen. Dit boekje kunnen we eigenlijk op geen 
enkel evenement terugblikken daar corona ons het afgelopen kwartaal toch 
weer stevig in zijn greep had. 

Gelukkig hoeven we geen leeg boekje te sturen. Op onze oproep om wat foto’s 
van onze hobby op te sturen is, gelukkig, behoorlijk gereageerd. ocht je foto’s 
gestuurd hebben en staan ze er niet bij, zullen ze wellicht in een volgend 
nummer verschijnen. 

Verder hebben we als bestuur met de laatste bestuursvergadering begin van 
deze maand de nieuwe kalender voor komend jaar samengesteld. Dit alles onder 
de voorwaarde dat de wet en regelgeving het op dat moment toe laat. at 
misschien opvalt aan de agenda is dat er geen busreis vermeld staat. ouden de 
omstandigheden in het meest gunstige geval zo’n evenement mogelijk maken, 
dan valt het voor ons nog niet mee om dat georganiseerd te krijgen daar de 
busreis toch altijd een lange tijd van voorbereiding vraagt. 

Verder hebben we weer een aantal nieuwe clubartikelen voor ons 
spaarzegelsysteem. en actueel overzicht vinden jullie verderop in dit boekje. 

e wensen jullie allemaal veel gezondheid toe en ondanks alle omstandigheden 
nog fijne en waardevolle feestdagen. 

e hopen snel tot ziens. 

Namens het bestuur, 

  - 1 - Drie en twintigste jaargang / Nr. 4/December 2020 

Foto oorpagina  

erk:    David rown 
T pe:   vermoedelijk 0  

otor:   3 c linder 
igenaar:  Henk van Voorthuizen/Johan van Ginkel 
ijzonderheden: Trekker is jaar of 10 geleden zo gekocht. Wordt gebruikt op de 

kwekerij om tussen de planten te kunnen rijden. Trekker maakt maar paar uur per 
jaar. We strooien er mest mee met de kunstmeststrooier en bespuiten de 
beplanting met vloeibare meststoffen met de veldspuit.  

olofon 

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

edactie: Johan van Ginkel 
oto’s en tekst: beschikbaar gesteld door leden van Oldtimerclub “De 

Grebbetrekkers” 

Alle rechten voorbehouden. 
iets 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. och de 
maker, noch uitgever is echter aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of 
onvolledigheden in deze uitgave.  
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oor itter  Cornelis an s  
ahlerpad    eenendaal  
el  -   c an os hetnet nl 

ecretaris  errit rost 
aalbandijk a     ode aard 

el  -   gerrit-drost hotmail com 

enningmeester  Ledenadmin  an eenbrink 
os eg    lst tr  
el  -   Ledenadministratie grebbetrekkers nl 

estuurslid  ieter re ers 
ilhelminastraat   A eenendaal 

el  -  a  uur  

e enningmeester  ram lenbaas 
Cunera eg   R  Achterberg 

el  -   rhenen hotmail com 

e oor itter  eus unt 
roekdijk   C   esteren 
el  -   -   teusbunt hotmail com 

   Redactie  ohan an inkel  redactie grebbetrekkers nl 

R  iederik an asselaar
ieu e eg   L  eenendaal

pr grebbetrekkers nl

              ebsitebeheer  im o s 
              uidelijke eentsteeg    Achterberg 
              el -   ebsite grebbetrekkers nl 
              Algemeen mailadres  in o grebbetrekkers nl 
              ebsite                        grebbetrekkers nl  
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Clubartikelen 
Deze zijn te verkrijgen tijdens de jaarvergadering en de grebberit 

• Stickers: € 0,50/st.
• Logo’s: € 2,50/st.
• Petten/mutsen met het logo van “De Grebbetrekker”, prijs: € 10,00/st.
• Trekkerbord voorzien van eigen gegevens: € 35,00/st
• Grebbetrekkers driehoek € 10,00/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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Snertrit 

Zaterdag 13 maart hopen we weer een ouderwetse snertrit te gaan 
rijden. Zet deze datum alvast in je agenda. Wat het voor weer wordt 
weten we nog niet. We hebben weleens in februari in de sneeuw 
gereden. Maar weer of geen weer, de snert zal ons allicht smaken. 

Nadere informatie zal nog volgen dus houdt mail, website en 
brievenbus goed in de gaten. 

Winterrit 2010 
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1
wk 53 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
zo 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ma 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
di 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
wo 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
do 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
vr 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
za 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

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

3
wk 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39
zo 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ma 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
di 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
wo 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
do 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
vr 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
za 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

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

..-mei Middagrit       (via app)

5-juli Trekkertrek inschrijven Bestuur
Bram

DecemberOktober

Juli

April

Maart

JuniMei

Augustus September

Januari Februari

Ledenvergadering  (datum onbekend.)Bestuursvergadering

1-jan
4-apr
5-apr

13-mrt
3-apr

5-juni

..-juli 

1e paasdag

27-apr

3-sept
Najaar
6-nov

23-mei

Ploegdag

Grebberit

nieuwjaarsdag 13-mei

2e paasdag
koningsdag

24-mei
25-dec

Snertrit Avondrit   (via app)

Cornelis 

hemelvaartsdag
1e pinksterdag
2e pinksterdag
1e kerstdag
2e kerstdag26-dec

Grebbetrekkers activiteiten kalender 2021

Bestuur

19-nov

Teus

Diederik

Trekkertrek
Bogenrit
Ruilbeurs
Gezellige avond

November

Cornelis
Gerrit
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Van ert van esteren kregen we een hele serie foto’s met daarbij de 
tekst  
“Dit was een mooie, maar bovenal een gezellige tijd samen. Zou het 
graag weer samen met alle medewerkers over willen doen. Samen met 
Gert van Kesteren en Jacob van Roekel” 
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Zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan, ben ik geboren in de achterhoek, 
uiteindelijk in Zevenaar terecht gekomen en sinds 2014 woon ik samen 
met mijn vriendin, Mieke, op de Savornin Lohmanstraat in Veenendaal. 

Hoe kwam ik dan met de oldtimer club in aanraking? 

Ik wilde na m’n pensionering een oldtimer aanschaffen, had er eerder ook 
al één, een Normag. Helaas is deze kapot gegaan, doordat de zuiger aan 
stukken onderin het blok lag. Trekker moeten verkopen met schade, 
omdat ik ging verhuizen. Maar toch bleef het kriebelen. 

In Zevenaar waar ik werkzaam was, met trekkertrek meegedaan met de 
trekker van de buurjongen een ihc 553. 

2019 was het jaar dat ik 40 jaar in dienst was bij CRV, daar zat een bonus 
bij het salaris, dus werd het ineens interessant om iets te kopen. Je hebt 
dan natuurlijk ook een plaats nodig om te stallen want in de straat is de 
ruimte er niet. 

Op internet de oldtimer club Grebbetrekkers gevonden. Ik zag dat de 
voorzitter een mechanisatiebedrijf had en heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en gebeld met de vraag of er eventueel plek was om mijn 
trekker te stallen. 

Gelukkig was er nog plek en ondertussen heb ik ook de aankoop op mijn 
ihc 523 in Scherpenzeel af kunnen ronden. Tijdens het ophalen kwam de 
eerste trammelant al, de dynamo liep vast. Cornelis gebeld en die is mij 
met de servicewagen door keiharde regen en wind aan de stang komen 
ophalen. 

Daar eerst de aankoop onder dak gezet, want je baalt dan enorm en denkt 
wat is het volgende? Je had wat gereserveerd om op te knappen en niet 
meteen al nieuw spul erop te moeten zetten. 
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Reparatie viel mee, motorisch was die op orde. In het zelfde jaar nog aan 
verschillende toertochten meegedaan en zelfs aan de trekkertrek. 
Afgelopen winter aan de slechte spatborden gewerkt. Jarno heeft me een 
super dienst bewezen, er was commentaar van waarom geen andere 
spatborden? De trekker 50 jaar oud en dat mag je dan zeker ook zien. 
Voor mij hoeft de trekker niet mooier te zijn dan nieuw. 

Ik heb mezelf 10 jaar gegeven om het opknappen klaar te hebben . 

Dit jaar toch nog wat toertochten gereden in clubverband, met als leuke 
bijkomstigheid de tweede prijs met de puzzeltocht samen met Jarno op 
de John Deere. 

Wat ik echt super vind is opgenomen te worden in een club van mensen 
waar je nu veel mee te maken hebt die je een thuis gevoel geven al ben je 
nog maar net lid . 

Dit was mijn ervaring tot nu toe echt positief! Hierbij nog wat foto’s van 
mijn ihc 523 
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Van Stefan Bunt kregen we een aantal foto’s van een enthousiaste 
kleinzoon die we in het grebbepraatje mochten plaatsen. 

 Dank daarvoor. 
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Miedema Landbouwmachines 2016 KR Pagina 20 
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In de werkplaats bezig met het klaarmaken van een Miedema HST 80 kipper.
De bak moet nog voorzien van een laagje Miedema oranje-geel.
Iemand toevallig nog een restje verf staan?

Deze zelfbouw kipper is gebouwd in schaal 1:32. Aan de hand van de handleiding
``bouw je eigen..``
Van de LCN.

Diederik van Hasselaar
Uit Veenendaal.
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Miedema Landbouwmachines 2016 KR Pagina 20
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In de werkplaats bezig met het klaarmaken van een iedema T 0 kipper. 
De bak moet nog voorzien van een laagje iedema oranje-geel. 
Iemand toevallig nog een restje verf staan  

Deze zelfbouw kipper is gebouwd in schaal 1: 2. Aan de hand van de handleiding 
bouw je eigen..  

Van de CN.  

Diederik van asselaar 
it Veenendaal. 
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it de oude doos 
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este leden,

In 2020 zijn we begonnen met het spaarprogramma en we hadden toen nog de 
hoop dat er omstreeks deze tijd veel “Grebbetrekkers” items besteld zouden 
worden.  chter . 2020 is totaal anders gelopen als we allemaal verwacht
hebben.

De bedoeling was dat jullie elk jaar een nieuwe kaart zouden ontvangen, gelijk
gevuld met de eerste sticker. Immers, degene die regelmatig een evenement
zouden bezoeken en soms ook nog als vrijwilliger actief zouden zijn zouden de 
kaart intussen vol kunnen hebben.  Dat is niet gelukt, er kunnen dit jaar max 
stickers op geplakt zijn.

Om die reden hebben we besloten voor 2021 geen nieuwe kaarten te
verspreiden.  igenlijk zouden we dan wel in begin jan. 2021 iedereen een sticker
toe moeten sturen. Dat kost veel tijd en porto. et bestuur heeft daarom
besloten dit heel eenvoudig op te lossen. Iedereen mag op zijn kaart op een lege 
sticker plek het getal “2021” schrijven. ij als bestuur weten dan dat dit telt als 
de gratis sticker voor 2021.

Dus , pak je kaart en schrijf het getal op  zie voorbeeld hieronder  
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Uit de oude doos
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Beste leden, 

In 2020 zijn we begonnen met het spaarprogramma en we hadden toen nog de 
hoop dat er omstreeks deze tijd veel “Grebbetrekkers” items besteld zouden 
worden.  Echter…. 2020 is totaal anders gelopen als we allemaal verwacht 
hebben. 

De bedoeling was dat jullie elk jaar een nieuwe kaart zouden ontvangen, gelijk 
gevuld met de eerste sticker.  Immers, degene die regelmatig een evenement 
zouden bezoeken en soms ook nog als vrijwilliger actief zouden zijn zouden de 
kaart intussen vol kunnen hebben.  Dat is niet gelukt, er kunnen dit jaar max 3 
stickers op geplakt zijn. 

Om die reden hebben we besloten voor 2021 geen nieuwe kaarten te 
verspreiden.  Eigenlijk zouden we dan wel in begin jan. 2021 iedereen een sticker 
toe moeten sturen. Dat kost veel tijd en porto. Het bestuur heeft daarom 
besloten dit heel eenvoudig op te lossen.  Iedereen mag op zijn kaart op een lege 
sticker plek het getal  “2021” schrijven.  Wij als bestuur weten dan dat dit telt als 
de gratis sticker voor 2021. 

Dus , pak je kaart en schrijf het getal op ( zie voorbeeld hieronder) 
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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. 

Van Gerard Grimberg ontvingen we een uitgebreid verslag en foto’s van
de restauratie van bovenstaande trekker. We hopen een uitgebreid 

verslag hiervan in het volgende Grebbepraatje te plaatsen. 
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Voorwoord 

Beste lezers, 

Voor jullie ligt het vierde en laatste boekje van dit oldtimerjaar. 

Mochten we de afgelopen boekjes nog steeds, hetzij beperkt, wat verslagen 
hebben van afgelopen evenementen. Dit boekje kunnen we eigenlijk op geen 
enkel evenement terugblikken daar corona ons het afgelopen kwartaal toch 
weer stevig in zijn greep had. 

Gelukkig hoeven we geen leeg boekje te sturen. Op onze oproep om wat foto’s 
van onze hobby op te sturen is, gelukkig, behoorlijk gereageerd. Mocht je foto’s 
gestuurd hebben en staan ze er niet bij, zullen ze wellicht in een volgend 
nummer verschijnen. 

Verder hebben we als bestuur met de laatste bestuursvergadering begin van 
deze maand de nieuwe kalender voor komend jaar samengesteld. Dit alles onder 
de voorwaarde dat de wet en regelgeving het op dat moment toe laat. Wat 
misschien opvalt aan de agenda is dat er geen busreis vermeld staat. Zouden de 
omstandigheden in het meest gunstige geval zo’n evenement mogelijk maken, 
dan valt het voor ons nog niet mee om dat georganiseerd te krijgen daar de 
busreis toch altijd een lange tijd van voorbereiding vraagt. 

Verder hebben we weer een aantal nieuwe clubartikelen voor ons 
spaarzegelsysteem. Een actueel overzicht vinden jullie verderop in dit boekje. 

We wensen jullie allemaal veel gezondheid toe en ondanks alle omstandigheden 
nog fijne en waardevolle feestdagen. 

We hopen snel tot ziens. 

Namens het bestuur, 
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Foto voorpagina: 

Merk:    David Brown 
Type:   (vermoedelijk 780) 
Motor:   3 cylinder 
Eigenaar:  Henk van Voorthuizen/Johan van Ginkel 
Bijzonderheden: Trekker is jaar of 10 geleden zo gekocht. Wordt gebruikt op de 
kwekerij om tussen de planten te kunnen rijden. Trekker maakt maar paar uur per 
jaar. We strooien er mest mee met de kunstmeststrooier en bespuiten de 
beplanting met vloeibare meststoffen met de veldspuit.  

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.  

   






