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VERSLAG VAN DE REGIODAG

en daar nog gewerkt en door een aantal mensen werd gretig

Al om 9.00 uur stonden de eerste bezoekers bij Frans Vervaet

gebruik gemaakt van de rondleiding om daarmee een praatje

BV in Biervliet te wachten om binnengelaten te worden in het

aan te knopen. De tijd vloog en we hadden haast tijd tekort om

QLHXZVWH EHGULMIVSDQG 'DDU ZDV GH RQWYDQJVW PHW NRɝ
H HQ

de bouw van de trikes in alle fasen te bekijken. Interessant was

cake gepland van de 115 deelnemers die zich hadden ingeschre-

ook de afdeling waar gebruikte trikes helemaal gestript werden

ven voor deze eerste echte Zeeuwse regiodag na lange tijd. Het

en na vier weken als nieuw het bedrijf weer verlaten. Dit gebeurt

is Richard Wisse die de uitdaging aannam en aan de slag ging

GRRUHHQYDVWHSORHJPHQVHQSHUWULNH1DDȵRRSNUHJHQZHDOV

met de organisatie. Hij werd daarbij met raad en daad terzij-

geschenkje nog een splinternieuwe folder mee en een pet met

de gestaan door de regiocoördinator van de L.C.N., Theo Visser

het bedrijfslogo.

en ondergetekende. De keuze voor Vervaet is niet toevallig, Richard was er een tijdje bijna kind aan huis, zo vertelde hij. Dat
was in de periode waarin hij bezig was een trike te bouwen en
bij Vervaet alle medewerking kreeg zoals het maken van foto’s
en het inzien van tekeningen. De man die de dag opende, Dany
Dieleman was dan ook geen onbekende voor hem en ook voor
een aantal van de bezoekers niet. De inleiding werd kort gehouGHQPLGGHOVHHQȴOPZDDUQDZHRSHLJHQKRXWMHȂRIDOVMHGDW
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Trike met stalmeststrooier
In de productiehal van de Trikes bij Vervaet
Richard (links) bedankt gastheer Dany Dieleman
Op het terrein van loonbedrijf Guiljam
Opslag brede vooras en achterwielen voor ombouw van een
John Deere trekker tot graszaadzwadmaaier
Hoogste tijd voor wat inkopen
Een heel mooi diorama van de gebroeders Nijssen

wilde met Dany– het bedrijf konden bekijken. Er werd zo hier
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Het was intussen al over twaalven, tijd voor een bezoek aan het

de stand van de organisator zelf met miniaturen en met ‘Agrifo-

volgende adres, dus ging de reis naar loonbedrijf Guiljam, ook in

tozeeland’ (zijn Facebook pagina). Ook Kees van Dijke, die samen

Biervliet. Bij dit bedrijf kende Richard Marco Guiljam al, omdat

met Herco Noordhoek en Willem Voshol een groot New Holland

hij hier al veel foto’s van verschillende werkzaamheden had ge-

diorama had ingericht, was er met een stand. Last but not least

maakt voor Agrifoto Zeeland. Ook valt Richard hier wel eens in

was er dan nog Maarten Suykerbuyk met een selectie van zijn

DOVWUHNNHUFKDXHXULQGHGUXNNHSHULRGHV=RZDVGHNHXVVQHO

mooie verzameling, hier met o.a. zijn Fendt modellen.

gemaakt om ook dit bedrijf te vragen voor deze regiodag. Bij aan-

Zo vloog de tijd om en was de eerste echte Zeeuwse regiodag

komst was het eerste doel de frietkar die was ingehuurd om de

sinds lange tijd een feit. Richard liet nog weten dat hij van ver-

lunch te verzorgen. Deze bestond uit friet, een snack en een blikje

schillende kanten complimenten had

fris. Nadat eenieder voorzien was volgde een rondleiding door dit

gekregen en gaat zeker proberen om

grote bedrijf met 35 personeelsleden en geleid door de broers

volgend jaar weer iets op touw te zet-

Leen (grondverzettak) en Marco Guiljam (agrarische tak), welke

ten. Als je nog beelden wilt zien van de

laatste ook de rondleiding verzorgde. Opvallend was dat alles er

regiodag kijk dan op:

keurig netjes bij stond en overdekt ook. Na de rondleiding togen

https://youtu.be/6Se5kQRd9KA

we richting werkplaats, die tot dan op slot was gehouden voor

Jan van der Zijden

het laatste onderdeel van deze dag, het bekijken van de showmodellen. Je kon er ook een modelletje kopen. Daartoe hadden de
gebroeders Nijssen een grote en goed gesorteerde verkoopstand
ingericht. Naast Nijssen stonden de mannen van KWR-modelbouw (Wim van de Ree en Kevin van Weijnsbergen) die maatwerk
leveren in de miniatuurbouw en daartoe zelfs beschikken over
een cnc-frees en 3D-printer. Ik moet tot mijn schande bekennen
nog nooit van ze te hebben gehoord. Maar ze maken heel mooie
dingen! Daarnaast stond Pedro Walhout met zijn miniaturen zo-
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Kijkje in de werkplaats
Een pootgoedselectiewagen, een origineel miniatuur van KWR
modelbouw
Mooie sleepslangunits, los te koop
Zeeuwse Mullie wagens lossen bij een Zeeuwse schuur
Stoere John Deere in de werkplaats
Veel werkzaamheden op een diorama
Balen maken en laden op een Fiat diorama

als een Miedema inschuurlijn en veel ander materieel. Dan kwam

Noord-Brabant oost en Noord Limburg
Ook dit jaar is het de bedoeling van Jo, Toon en Johan om een re-

Houd dus je mailbox of brievenbus en de website van de L.C.N.

giodag te organiseren maar er is nog niets concreets te melden.

in de gaten!
Jan van der Zijden
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