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Maai & Hooi evenement  

 

Als op Vaderdag de gebroeders Aalbregtse met 2 

Pampa trekkers door Moerstraten rijden  worden de 

inwoners wakker en  weten dat er vandaag weer wat 

te beleven is in Moerstraten. 

Op een weiland aan de Moerstraatseweg – Turfbaan 

houdt de OTMV afd. Noord Brabant een oldtimer 

trekker evenement waar het belangrijkste thema 

maaien en hooien is. 

De lucht is grijs en zwaar van de regen die niet veel 

later ook neervalt, de vrijwilligers van de OTMV kijken 

bedrukt als dat maar goed komt. Zowel vanuit de 

richting Steenbergen als vanuit Moerstraten komen 

trekkers aanrijden, al vroeg op pad om hun trekker te 

showen of te maaien of hooien. Eerst maar een bakje 

koffie wachten tot de regen stopt. De buienradar 

wordt frequent geraadpleegd en als dan tegen 12:00 

de lucht opklaart wordt iedereen vrolijk. 

 

De messen maaibalken worden omlaag geklapt en het 

gras gemaaid. En direct na het maaien wordt het gras 

geschud en kan het publiek zien hoe het maaien en 

hooien vroeger werd uitgevoerd.  

 

 

 

 

Voor de mechanisatie van de landbouw ging het 

maaien met de zeis en wordt het gras gedroogd op 

hooi oppers. Kees van Eekelen brengt dit ambacht in 

beeld en hij laat alle elementen van het hooien met 

de hand zien.  

 

Ook het scherpen van de zeis was in het verleden een 

secuur werkje dat met de hand werd uitgevoerd.  
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De jonge toeschouwers hebben ook oog voor de 

trekkers en als je dan even op de trekker mag zitten 

kan je dag niet meer stuk. 

 

Naast de catering tent staan een aantal stationaire 

motoren liefhebbers.  

Eef van Willingenburg heeft prachtig stationaire 

motoren, mooi onderhouden en hij weet het publiek 

veel te vertellen over zijn hobby.  

 

 

 

Bijzonder is ook de Kromhout stationaire gloei kop 

motor van Ad de Bruijn.  

 

Als de motor wordt gestart kijkt iedereen vol 

bewondering naar deze machine van Nederlands 

fabricaat. De kromhout motor is door Ad gered uit 

een oude sleepboot net voordat deze als oud ijzer 

naar de schroothoop zou gaan. Ook vader en zoon 

Herijgers staan in deze rij en zij tonen tal van 

gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijd die zorgvuldig 

zijn geselecteerd en weer gerestaureerd.  
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 De verhalen rondom de gebruiksvoorwerpen zijn de 

moeite waard en mij bekruipt het gevoel dat we nu 

deze kennis vast moeten leggen om als cultureel 

erfgoed bewaard te blijven.  

 

Na het maaien is het tijd voor de Trekker  carrousel 

groep die met een aantal trekkers figuren rijden zoals 

dat ook met paarden wordt gedaan. 

 

Mooi gelijk draaien de trekker s hun rondje en zonder 

elkaar te raken draaien ze vierkantjes of achtjes. Als je 

iets meer verstand hebt van een trekker weet je dat 

het samenspel en trekker vaardigheid hierbij een 

grote rol speelt. Het zijn allemaal verschillende 

trekkers van verschillende grote en verschillende 

versnelling bakken. Oefenen baart kunst en Kees van 

Meel kijkt vrolijk als de kuur prachtig wordt 

uitgevoerd. 

 

Op deze dag ook opname voor een video clip, de 

regionaal bekende artiest Edrie Antonissen is met een 

heus camerateam naar Moerstaten gekomen om een 

video clip op te nemen voor zijn nieuwe single “wooi 

naor de zolder” . 

 

In het middagprogramma laat Twan van Opdorp uit 

Welberg zijn kleine paardjes rondjes rijden op het 

terrein en de aanwezige kinderen mogen een rondje 

meerijden. 

 

Prachtig om de glimlach te zien van de ouders en de 

kinderen. Het evenement is hierdoor al meer dan 

geslaagd. 

Ook in 2016 staat dit evenement op het programma, 

1e weekend na 15 juni. 

Kees Roovers 


