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In 2019 is er het hele jaar door veel activiteit geweest.
Het bestuur heeft intensief vergaderd, met name over de vraag dat gezien de leeftijd van de
oprichters en de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen van de oprichters heer en
mevrouw Jan en Ina Molenaar mee gaan spelen. In onderling overleg met het bestuur hebben zij te
kennen gegeven te worden ontzorgd wat betreft het onderhoud van het onroerend goed wat nog in
volle eigendom van de heer J. Molenaar is.
Op de bestuursvergadering van 15 januari is daarom in onderling overleg besloten om contact op te
nemen met zowel de accountant als de notaris van de familie Molenaar. In de verslagen van de
diverse bestuursvergaderingen over dit onderwerp wordt hierover uitgebreid verslag gedaan.
Na overleg van de familie Molenaar met zowel de accountant als de notaris, wordt door deze laatste
voorgesteld om contact op te nemen met de makelaar/taxateur van de familie. Deze heeft destijds
bij de bedrijfsbeëindiging het onroerend goed ook getaxeerd.
Na intensieve voorbereidingen waarbij ook de voorzitter en de secretaris penningmeester samen
met zowel de heer J. Molenaar als de accountant en de notaris deelnamen, werden deze besluiten
teruggekoppeld naar het bestuur. Daarna heeft de transactie van het onroerend goed zijn beslag
gekregen heeft, waarbij zowel de penningmeester, de heer R.T.W. van Kouwen als de heer F.S. Visser
als bestuursleden namens de Stichting de akte van de overdracht van het onroerend goed hebben
ondertekend.
Het Dagelijks Bestuur heeft intensief contact over het beleid en legt dit ter controle en goedkeuring
per mail aan de overige bestuursleden uit. Waarna er met bepaalde kleine aanpassingen goedkeuring
aan het DB wordt verleend dit voorgestelde beleid uit te voeren. Dit systeem werkt bij alle
betrokkenen tot volle tevredenheid.
Dit jaar mocht het museum weer vele bezoekers ontvangen. Ook families die iets te vieren hebben in
verband met een familie reünie of een jubileum brengen graag een bezoek aan ons museum. Onze
vrijwilligers die dan voor de koffie zorgen en de overige vrijwilligers die met de rondleiding helpen
zijn hierbij van onschatbare waarde. Ook tijdens de NL Doet actie kregen wij weer hulp van helpers,
die samen met enkele vrijwilligers de tractoren weer schitterend hebben opgepoetst. Daar zijn we
heel blij mee.
De Culturele afdeling van de gemeente kwam met een delegatie van enkele ambtenaren langs om te
kijken hoe ons museum er eigenlijk uit zag. Ze hadden daar geen flauw idee van en waren verbaasd
over vooral de rondleiding en de verhalen, die betrekking hadden op de historie van de gemeente en
de streek. Ze vonden het heel bijzonder.
In het kader van 75 jaar herdenking Bevrijding is mevrouw Molenaar door vertegenwoordigers van
het Erfgoedhuis, als ooggetuige geïnterviewd voor een door de provincie in opdracht van de
Commissaris van de Koning uit te geven boek. Hierin komen waar gebeurde verhalen over de
bevrijding te staan. Ina Molenaar heeft dit als toen bijna 7-jarig meisje meegemaakt. Haar verhalen
krijgen ook een plekje in het boek.

Naast de vaste openingstijden op de eerste zaterdag van de maand, weten ook groepen van
historische verenigingen uit de omgeving, maar ook tractoren en oldtimerclubs ons te vinden.
Rondritten voor oude auto’s of brommers en motoren lassen graag een rondleiding met koffiestop
bij ons in. Daarnaast komen groepen alleen gaanden en mantelzorgers bij ons langs en vinden het
allemaal heel leuk en interessant wat ze in de authentieke gebouwen te zien en te horen krijgen.
Vooral de sfeer spreekt iedereen heel erg aan. Sommige bezoekers komen al voor de vijfde keer bij
ons en zeggen het is steeds elke keer anders en het blijft leuk.
In het kader van de Kinderboekenweek in oktober kregen wij van de plaatselijke boekhandel het
verzoek om met een rode tractor bij allebei hun winkels, zowel in Pijnacker als in Berkel te komen
staan. Dit ter introductie van het kinderboek over Boer Boris, die een rode tractor had. Dat was een
heel groot succes en een geweldige promotie voor ons museum. Kinderen mochten met de schrijver
en de tekenaar op de foto bij de tractor, bij elke vestiging was er één aanwezig.
Omdat in diezelfde week ook de Rabo Clubkas actie was, hadden wij flyers aan de tractoren
bevestigd met de vraag ’Stemt U ook op ons?’ Dat was een schot in de roos. Deze actie van de
Rabobank doneerde aan alle clubs, stichtingen en verenigingen die meededen aan de actie. De leden
van de Rabobank konden op de verschillende deelnemers stemmen. Blijkbaar hebben veel mensen
ook op ons gestemd, want wij kregen na afloop van de actie het mooie bedrag van € 857,21 op de
rekening van de Stichting gestort. Met dit bedrag zijn we heel erg blij en we bedanken alle mensen
die op ons hebben gestemd heel hartelijk hiervoor. Zo kunnen wij onze collectie in stand blijven
houden en hopen ook in de toekomst nog veel bezoekers te kunnen ontvangen.
De actie van de boekhandel was ook een hele goede promotie om meer bekendheid te geven aan
ons museum. Veel mensen, zeker in de buurgemeente wisten niet eens dat ons museum er was. Dat
merkten we aan het aantal bezoekers die we daarna kregen. Ook bedrijven komen voor een
personeelsuitje bij ons langs. Zeker als deze in het verleden hun oorsprong hadden in de agrarische
sector. Dan is het één feest van herkenning. Dat geeft ons dan weer heel veel voldoening.
Helaas hebben we het afgelopen jaar ook een heel droeve gebeurtenis gehad. Onze onvolprezen
monteur, Frans Burgstad die al bijna tien jaar alle tractoren repareerde en in volle pracht
restaureerde is op 4 december 2019 plotseling aan een hartstilstand overleden. Hij was pas 70 jaar
en had nog heel veel plannen. Wij herinneren ons Frans als een enthousiaste monteur. Die na zijn
werkzame leven, 45 jaar als monteur bij een IH dealer te hebben gewerkt, met zijn kennis en
vakmanschap bij ons drie keer per week kwam helpen. Heel veel tractoren heeft hij op vakkundige
wijze weer helemaal in oude glorie hersteld. De bewijzen van zijn geweldige inzet staan nog allemaal
te pronken bij ons in de schuren. Hij heeft als drijvende kracht ervoor gezorgd dat onze collectie is
gerestaureerd en in ons museum in onberispelijke staan te laten stralen. Frans was in één woord een
unieke persoon. We gaan hem ontzettend missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind de
kracht toe dit enorme verlies te verwerken. Dat hij moge rusten in vrede.
In oktober kregen wij bezoek van de ‘Vriendenloterij’. Dat was in het kader van ‘Doe een Wens!’ De
81- jarige heer Bert Moleman had als wens te kennen gegeven dat hij zo graag nog een keer een ritje
op de tractor wilde maken. Daar had hij vroeger altijd mee gewerkt. Vrienden hadden hem zonder
dat hij het wist opgegeven voor deze mogelijkheid. Nietsvermoedend zat hij thuis te wachten op de
boodschappen bus, waarmee hij samen met leeftijdgenoten wekelijks zijn boodschappen ging doen.
Tot zijn verbazing kwamen een aantal mensen hem ophalen en als verrassing werd hij naar ons toe
gereden. Na een lange rit uit Noord-Holland kwam hij bij ons het erf op rijden. Toen ging er een
lampje bij hem branden en begreep hij dat zijn wens in vervulling ging. Hij was helemaal ontroerd en
zei; ‘Jullie hadden mij geen groter plezier kunnen doen!’ Na eerst bij ons in de keuken een lekkere

koffietafel te hebben genuttigd met de hele crew, wat ook uitgebreid werd gefilmd togen we naar
het museum. De goede man was sprakeloos en had er geen woorden voor, wat hem allemaal
overkwam. Over alles wist hij precies te vertellen waar het voor diende en waar het vroeger voor
gebruikt werd. Ook mocht hij nog een ritje maken als bijrijder op de tractor. Dat dorst hij echter niet
aan, hij had een herseninfarct gehad en was bang dat hij van het bankje zou vallen. Daarom reden er
enkele mensen van de Vriendenloterij mee op de tractor. Met tranen in de ogen bedankte Bert ons
allemaal voor de fantastische dag die hij bij ons had mogen beleven. Het was gewoon een feest om
deze man zo blij te zien.
Wij kregen een keer een aantal oude International vrachtwagens op bezoek. Die kwamen helemaal
uit Lopik in Utrecht gereden. Binnendoor, want deze wagens rijden te langzaam voor de snelweg. De
vrachtwagens waren van een transportbedrijf, die er vroeger ook mee hadden gewerkt. Ze waren
ook allemaal prachtig gerestaureerd en op sommige stonden ook nog oude gerestaureerde
landbouwwerktuigen. Wij keken onze ogen uit naar de prachtige auto’s en werktuigen. Terwijl onze
bezoekers weer verrukt waren van onze collectie tractoren en landbouwwerktuigen. Dat was dus een
win win situatie.
In het gastenboek schreven zij; ‘We hebben een onvergetelijke middag gehad!’ Wij zelf waren ook
heel blij met hun bezoek en we hebben veel ervaringen over het onderhoud en het behoud van de
historische objecten uitgewisseld. Ook later werden we nog met vragen over het onderhoud door
hen gebeld. Dat geeft een goed gevoel dat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen.
In het najaar kregen we ook een telefoontje van de directeur van Scania Nederland. Hij had een
verzoek over enkele werknemers die met pensioen gingen en als hobby Mc. Cormick tractoren
restaureerden. Die wilde hij verrassen om met hun familie een bezoek aan ons museum te brengen.
Toen ik verbaasd aan hem vroeg hoe hij aan ons adres gekomen was, zei hij; ‘gewoon van jullie
website, die ziet er goed uit zeg!’ Hij had gewoon oude tractoren ingetikt en dan komen jullie gelijk
boven. Dat horen we steeds vaker, dat mensen ons vinden via onze site en dat ze deze ook zo mooi
en duidelijk vinden. Een pluimpje voor onze webmaster , tevens vrijwilliger is hier dus ook op zijn
plaats. Ook het feit dat wij regelmatige nog op tv komen met de opnamen van vorig jaar in
‘Verzamelkoorts’ werkt er aan mee dat mensen van heinde en verre naar ons toe komen. We hopen
met onze hele crew, waarvan de jongere generatie al klaar staat om het stokje van ons over te
nemen nog heel lang veel mensen van onze collectie te laten genieten.

