
Sponsoren
Dit jaar waren we druk bezig met een nieuw projectplan en hebben in het voorjaar een nieuwe 
aanvraag bij de Provincie Zeeland ingediend. De nadruk zal meer en meer gaan naar activi-
teiten om de jeugd te betrekken bij het werken met paarden, kennis van trekpaarden en de 
activiteiten daaromheen. 
Naar het voorbeeld van onze Vlaamse broeders van het Brabants Trekpaard willen wij een 
uitleenkoffer maken en zo de basisscholen in de omgeving betrekken bij deze activiteiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFV3JX0EQBs

Wij zullen meer en meer samen gaan werken met andere erfgoed organisaties. Zij zullen ook 
een plek krijgen bij de activiteiten van de stichting.

Vrijwilligers en donateurs
Graag willen wij in deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2022 de vrijwilligers, die op welke 
wijze dan ook het werk van de stichting hebben uitgevoerd of ondersteund, van harte danken 
voor de geleverde inzet. 
De donateurs danken wij voor de financiële ondersteuning. Voor veel dingen die wij doen is 
geld een onmisbare factor. 

Agenda tot en met december
Vrijdag 2 december donateursavond in De Stenge te Heinkenszand.

Dank voor uw bijdrage!
Ook in het jaar 2023 hopen we weer op u te kunnen rekenen!
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Nieuwsbrief 2022-3
Beste vrienden van het Trekpaard. We zijn alweer toe aan de 3e nieuwsbrief dit jaar. Er 
hebben behoorlijk wat activiteiten plaatsgevonden en daar hopen we verslag van te doen 
in deze nieuwsbrief. We hebben in juli de boerenlandrit op Tholen gehad, in augustus de 
oogstdag in Burgh-Haamstede, in september op open monumentendag de opendag van onze 
landbouwschuur op landgoed Overduin, in oktober de Dag van Hout in Arnemuiden, er zijn 
aardappels en pompoenen geoogst en er zijn twee ploegdagen geweest. We hopen dit jaar af 
te sluiten met een donateursavond. Voor deze donateursavond allen hartelijk uitgenodigd!

We zijn blij dat er dit jaar weer publiek aanwezig kon zijn en zeker op de oogstdag waren 
we blij met de belangstelling. We merken wel dat bij de andere kleinere activiteiten er weinig 
publiek was. We onderzoeken alternatieven om zo meer publiek te trekken en we denken 
eraan om andere erfgoedorganisaties erbij te betrekken. Ook zijn we druk bezig om voor 
scholen en andere organisaties activiteiten te ontwikkelen om zo het erfgoed dichter bij het 
algemene publiek te brengen. Te denken valt aan de Boerderijenstichting Zeeland, Kleder-
dracht- en Dialectvereniging en meer.



Boerenlandrit 

Op woensdag 27 juli reden we met 7 rijtuigen/wagens en in totaal 13 trekpaarden onze jaar-
lijkse boerenlandrit. Dit jaar reden we een route op het mooie eiland Tholen. Vanaf de Bar-
telmeetweg ging de route naar Poortvliet waar we tussen de middag een stop hadden bij de 
Schuur van Poortvliet. Daarna keerden we terug naar het beginpunt van de route waarna we 
met een hapje en drankje de dag afsloten. Met prachtig weer en veel bekijks kunnen we terug-
kijken op een geslaagde dag! Met dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en Het Walchers 
Costuum die zorgde voor een kleurrijk geheel van streekdrachten.  
Ook De Schuur van Poortvliet moeten we bedanken voor hun gastvrijheid en samenwerking.                                       

Oogstdemonstratie dinsdag 9 augustus - Burgh-Haamstede
De oogstdemonstratie vond plaats op een perceel tarweland 
aan de Meeldijk te Burgh-Haamstede. Gedemonstreerd werd 
hoe in het Zeeuwse landleven vóór 1950 de oogstwerkzaam-
heden met trekpaarden en landbouwwerktuigen plaatsvonden.

De trekpaarden waren aan het werk te zien met het oogsten 
van tarwe. Met een tweetal zelfbinders, elk bespannen met drie 
trekpaarden, werd het graan gemaaid en tot schoven gebonden. De schoven werden door 
‘boerenknechts’ opgeladen en menwagens vervoerden de schoven naar de dorsmachine. Een 
aantal andere werkzaamheden werd op een authentieke manier met de trekpaarden en boe-
renwagens uitgevoerd zoals: schoven mennen (opladen), stoppels bewerken met de stoppel-
ploeg en cultivator en stro schudden. Ook was er een hoefsmid aanwezig voor het beslaan van 
paardenhoeven. Met trekpaarden bespannen voerwagens werden ingezet voor het maken van 
rondritten op het perceel. Ook dorsen met de vlegel was er te zien. De molenaar van molen 
“De Graanhalm” uit Burgh-Haamstede heeft ook zijn producten “De Zeeuwse Vlegel” aangebo-
den en de dames Geluk hebben heerlijke wafels verkocht voor het goede doel. 
Al met al een prachtige dag waarbij de inzet van trekpaardhouder Bart van der Wekken en de 
vrijwilligers met combine en oude trekker met pers zeer gewaardeerd is. Nogmaals dank voor 
alles.

Activiteiten najaar
Op 3 september kregen we bezoek van de MG-
club die graag onze wagens en werktuigen wilden 
bezichtigen onder het genot van koffie en een bo-
lus. Tijdens hun bezoek werden ook filmbeel-
den van onze stichting getoond en verzorgde een 
trekpaardhouder rondritten met een Walcherse 
verenwagen.    
 
De open dag van onze landbouwschuur op land-
goed Overduin op 11 september (Openmonu-
mentendag) is letterlijk in het water gevallen. 
We denken er als bestuur over na om de open 
dag in mei te laten vervallen en alleen onze deu-
ren van de schuur op Overduin op open Open-
monumentendag open te zetten voor publiek en 
tijdens die dag meer activiteiten te organiseren. 

Oogsten en najaarswerkzaamheden      
Zaterdag 24 september waren er ploegwedstrijden in de Fredericapolder te Rilland. Trek-
paardhouder Cees Mol heeft daaraan deelgenomen. Diezelfde dag hebben we aan het Groene-
wegje bij ’s-Gravenpolder aardappels en pompoenen geoogst. Vanwege de droogte deze zomer 
was de opbrengst laag. De aardappels zijn die dag allemaal gerooid en verkocht met dank aan 
de leden van VeltZE. Een deel van de pompoenen zal later nog verkocht worden.

Het perceel is later met verschillende spannen paarden op zaterdag 5 en 12 november ge-
ploegd en ligt nu winterklaar. Het waren mooie dagen waar de paarden en de menners weer 
flink aan het werk waren. Op de website zal een fotoalbum en een korte film worden geplaatst 
om later nog na te genieten van een unieke demonstratie van kracht en vaardigheid.

Donateursavond – actueel!
De donateursavond zal worden verzet van vrijdag 25 
november naar vrijdag 2 december vanwege organi-
satorische redenen. Wim van Lankveld zal die avond 
over zijn passie met trekpaarden vertellen. We zijn be-
zig een goed programma te maken en ook is er tijd 
voor ontmoeting. We nodigen alle donateurs uit om 
vanaf 19.30 uur deze avond bij te wonen in “De Sten-
ge” te Heinkenszand. 


