REISVERSLAG
KRONE

L.C.N. LEDENREIS

Naar Krone
Een groep van 39 deelnemers heeft op
20 mei 2015 deelgenomen aan de herhaling
van ons bezoek aan de Krone fabriek in Spelle in Duitsland. Hier waren we ook in oktober
2014 en we waren weer welkom om nog
meer geïnteresseerden een kans te geven
deze fabriek te bekijken.

De deelnemers werden ‘s ochtends vroeg opgehaald in Ravenstein,
Arnhem en Apeldoorn. Bij aankomst in Spelle konden we meteen
op het buitenterrein alle showmodellen van Krone van dichtbij
bekijken. We zagen er de moderne, grote, zelfrijdende maaiers
en de getrokken maaiers, maar ook de harken en schudders, de
rondebalenpersen en grootpakpersen en natuurlijk de hakselaar.
We bekeken deze paradepaarden van het Krone assortiment van
dichtbij. Vervolgens werden we ook nu weer welkom geheten
door Ad van Hurk, verkoopmanager van Krone in Zuid-Nederland
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gens Ad van Hurk is Krone een groeiende onderneming en zelfs
de tweede fabrikant van hakselaars ter wereld. Daarna kregen
we een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Meer informatie
over de Krone fabriek en deze rondleiding kan je nalezen in het
reisverslag van het vorige bezoek, welke gepubliceerd is in Agritoy
van februari 2015. Ook dit keer waren de deelnemers weer volop
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tevreden over het bezoek aan de fabriek en spreken we hiervoor
onze dank uit aan Ad van Hurk voor deze mooie excursie.
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Omstreeks 14.00 uur keerden we terug naar Nederland en stop-

Al met al hebben de deelnemers deze reis weer als heel inte-

ten we bij ons tweede reisdoel, het Landbouwminiaturen Mu-

ressant en gezellig ervaren. Namens iedereen bedanken we An-

seum Frieswijk in Schalkhaar. Het museum is gevestigd in een

ne-Marie Meijer van Trekkerskieken hartelijk voor de verleende

voormalige boerenschuur en is eigendom van de familie Ven-

diensten in de voorbereiding van en ook tijdens deze reis. We

neman. De schuur van 13 bij 5 meter staat vol met vitrinekas-

bedanken alle medereizigers voor hun gezellige aanwezigheid

ten gevuld met ruim 1300 prachtige miniaturen van trekkers en

en hopelijk tot ziens op de volgende L.C.N.-reis op 27 januari

landbouwmachines. Naast miniaturen verzamelt Frank Venne-

2016 naar de Grimme fabriek in Duitsland!

man ook aanverwante artikelen, zoals unieke folders van tractoren en landbouw machines. We zagen zeer zeldzame emaillen
borden en kalenders die heel oud blijken te zijn. De verzameling
bestaat verder uit mokken, asbakken, boeken en speldjes. Na
dit bezoek volgde nog een gezellig diner en werd iedereen weer

1. De deelnemers aan de L.C.N.-ledenreis naar Krone
2. Frank Venneman van Landbouwminiaturen Museum Frieswijk
3. In het museum zijn zo’n 1300 miniaturen en veel aanverwante
artikelen te zien
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