sponsering van onze wagens en werktuigen etc.
Wij zijn hierover in bespreking met VeltZE en andere organisaties.
Met de andere erfgoed organisaties zullen wij bespreken hoe en wat wij in 2022
samen gaan doen.
Wij zijn gelukkig niet de enige liefhebbers van trekpaarden. Kijk eens op deze site.
Working Horses With Jim
https://www.youtube.com/channel/UC-360Um2ME1N6WhW-KBWbGg

Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland

Vrijwilligers en donateurs
Graag willen wij in deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2021 de vrijwilligers, die op welke
wijze dan ook het werk van de Stichting hebben uitgevoerd of ondersteund, van harte danken
voor de geleverde inzet. Dit jaar was niet al te veelvuldig maar toch dank!
De donateurs danken wij voor de geldelijke ondersteuning. Voor veel dingen die wij doen is
geld een onmisbare factor.
Dank voor uw bijdrage!
Wij hopen ook in het jaar 2022 weer op u te mogen rekenen!

Samengewerkt met:

Secretariaat:					
Christian Marinissen
Fortrapastraat 50
4431 BX ’s Gravenpolder
0641294110		
				
E-mail: info@trekpaarden.nl
Website: www.trekpaarden.nl
Bank: NL18 Rabo 03205.95.595

Nieuwsbrief 2021-3
Beste trekpaardvrienden, hierbij de derde nieuwsbrief van 2021. Wij hopen u steeds het
laatste nieuws en de geplande activiteiten te melden.
Er hebben veel activiteiten plaatsgevonden en in deze nieuwsbrief zal hier verslag van worden gedaan.
Onder het kopje actueel zullen wij steeds melden over ons werk om zo alle kennis en vaardigheden te bewaren en te documenteren. Wij staan open voor meer informatie over het
werk en leven over de tijd toen er nog gewerkt werd met trekpaarden zodat we er ook van
kunnen leren voor deze tijd. Wij willen in de toekomst nog meer vanuit onze visie opereren
en op meerdere plaatsen activiteiten organiseren.
Alle activiteiten die dit jaar zouden plaatvinden konden bijna allemaal doorgaan zonder publiek. De donateursavond moest helaas vervallen vanwege de corona restricties.

Actueel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Het verslag van de oogstdag
De open dag tijdens monumentendag
De aardappeloogst
Het najaarswerk
De donateursavond
Bijpraten
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3. De aardappeloogst
Oktober 2021 is er een start gemaakt met het rooien van de aardappels op het perceel bij de Zwaakse Weel. Cees Mol heeft de eerste rijen gerooid met zijn werpradrooier
en daarna geraapt. Deze rooier was het laatst gebruikt tijdens de oogst in 1974 toen het zo
nat was. De rooier werkte nog alsof hij niet had stilgestaan.

1. De oogstdag
De tweede week van augustus 2021 is de tarweoogst binnengehaald op een perceel bij Wim Duvekot op Walcheren. We hebben daar met twee zelfbinders, beide getrokken door een 3-span,
de tarwe gemaaid en tot schoven samengebonden. De omstandigheden waren goed ondanks
de natte voorgaande periode. De schoven zijn met onze boerenwagens opgehaald en naar de
dorsmachine gebracht. Helaas was het zonder publiek.
Er waren ook andere trekpaardhouders met hun paarden bezig met een ploeg, met de cultivator en met de maaimachine. De Zuid-Bevelandse en Walcherse klederdracht werd ook getoond. Het was een mooie dag en we hopen van harte dat we volgend jaar dit weer met publiek
kunnen doen, op een mooie locatie, op een van de Zeeuwse Eilanden.
Op de website zijn er foto’s te vinden. We wachten nog op een film van Erfgoed Zeeland.

We hebben met veel vrijwilligers van VeltZE en andere belangstellenden met veel plezier de
aardappels gerooid, gesorteerd en alles verkocht. Kijk op onze website, er staan prachtige
foto’s. www.trekpaarden.nl

2. Opendag tijdens monumentendag in september

4. Het najaarswerk

De dagen voor de opendag is alles in onze mooie landbouwschuur op landgoed Overduin
schoongemaakt en netjes neergezet samen met behulpzame trekpaardhouders en vrijwilligers. Alles is gecontroleerd en we maken voor volgend jaar een planning voor schoonmaak,
herschikking en onderhoud. Daar hopen we u nog over te berichten en wij zouden het erg
mooi vinden als er nieuwe vrijwilligers van alle leeftijden zich aanmelden om daarin mee te
doen.
Op de dag zelf heeft Cees Mol de rondritten gedaan in klederdracht samen met zijn vrouw. Het
was een mooie dag en we waren blij bezoekers te kunnen verwelkomen.

In november hebben we een hele zaterdag met 4 trekpaardhouders en hun paarden het perceel aan de Zwaakse Weel omgeploegd en alles ligt er weer prachtig bij.

5. De donateursavond
Deze avond heeft u allen nog tegoed. We hopen dat er weer ruimte komt voor open dagen en
andere activiteiten waarbij u allen van harte bent uitgenodigd. Wij zullen u tijdig op de hoogte
brengen in de eerste nieuwsbrief van 2022.

6. Bijpraten:
De Provincie Zeeland en de Gemeente Veere hebben hun subsidies verstrekt zodat wij onze
kosten kunnen dekken en ook de opbrengst van de aardappels was kostendekkend.
Graag verwelkomen wij nieuwe sponsoren en donateurs en wij zoeken naar nieuwe wegen om
onze financiën gezond te houden. We denken hierbij aan verkoop gewassen, merchandise en
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