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Zonder boer geen voer!

Tentoonstelling “Zonder boer geen voer!”
Winkelcentrum 42, voormalige Blokkerwinkel
geopend tijdens winkeltijden

Opening Tentoonstelling / Boerenmarkt / Open dag
10.00 uur:  Opening van de tentoonstelling door burgemeester mevr. Rijnbach- De Groot. 
10.00 - 16.00 uur:  Boerenmarkt ZLTO in en nabij tentoonstellingsruimte,  open bedrijven dag ZLTO
  en bezichtigen van museale tractoren nabij het Winkelcentrum (OTMV Brabant).

Ambachtelijke Zagerij en Klompenmakerij Museum Etten-Leur
Demonstratie klompen maken 

“’Zo deden wij dat toen Zo doen we het nu”
In de tentoonstellingsruimte kunt u diverse landbouwwerktuigen bekijken. Agrariërs leggen 
uit wat het nut en noodzaak van deze werktuigen is.  Op zaterdag zijn nabij het overdekte 
winkelcentrum in Etten-Leur museale tractoren te bezichtigen.
 
Museumweek
Marktkramen met informatie over de Etten-Leurse musea die u natuurlijk ook kunt bezoeken. 
Ook Het Land- en Tuinbouwmuseum Buiks is in de maand november te bezoeken!

Rondrit huifkar
Op deze zaterdag zijn er buiten het Winkelcentrum in het Winkelhart historische tractoren te 
zien en kan men in een huifkar een rondje rijden door het centrum van Etten-Leur.

Speurtochtweek kinderen
In de etalages van de winkels van Winkelcentrum Etten-Leur zijn agrarische apparaten en 
producten tentoongesteld. Door het oplossen van een rebus kunnen kinderen een boerenprijs 
winnen. Deelnameformulieren zijn op te halen en in te leveren in de tentoonstellingsruimte.

Boer-Gondische Markt door agrarische bedrijven uit de regio.
Proeven en beleven van West Brabantse producten
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Alle activiteiten hebben plaats in of nabij ‘Winkelcentrum Etten-Leur’ tijdens winkelopeningstijden 
De organisatie is in handen van o.a. OTMV Brabant, Heemkundekring Jan uten Houte, ZLTO en de gemeente Etten-Leur. 
Mede mogelijk gemaakt door Winkelcentrum Etten-Leur. 

Meer informatie op www.zonderboergeenvoer en www.janutenhoute.nl


