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Colofon
Zonder Boer Geen Voer West-Brabant is een initiatief van Regio West-Brabant en Echo tekst en presentatie, naar een
idee van Yvonne Lammers (Echo) en Richard Jansen (Universiteit Leiden/Gemeente Oss), gevat in het project Zonder
Boer Geen Voer.
Zonder Boer Geen Voer- West-Brabant werd financieel mogelijk gemaakt door de Regio West-Brabant, het Prins
Bernhard Cultuurfonds, Erfgoed Brabant, ZLTO, Monumentenhuis Brabant en de gemeenten Halderberge, Bergen op
Zoom, Breda, Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Zundert, Werkendam, Woudrichem en Aalburg.
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Boeren en burgers zijn al duizenden jaren verwikkeld in een fluctuerende
afhankelijksheidsrelatie. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van
onze dagelijks voedsel, maar desondanks lijkt een groot deel van de consumenten bijna
vergeten hoe afhankelijk wij allen zijn van de opbrengst van het land. Stad en platteland
lijken daardoor steeds verder van elkaar weg te drijven, terwijl ons land een sterke
agrifood-sector huisvest die een belangrijke pijler vormt van de hedendaagse industrie.
Het Zonder Boer Geen Voer-project startte in 2012 om bij te dragen aan het dichten
van de kloof tussen boeren en burgers, producent en consument. De insteek daarbij was de historische
ontwikkeling van de verdeling van de taken. Ooit waren we immers allemaal boeren! In een tentoonstelling
van archeologische vondsten, historische objecten en hedendaagse technische snufjes schetsen we een
zeer lokaal beeld van boeren in verleden, heden en toekomst.
We brengen het onderwerp dus letterlijk dichtbij: door lokale vondsten te gebruiken maar ook door van
verleden naar heden en toekomst te werken. Het thema spreekt bovendien zeer veel mensen aan omdat
het zo breed is: het bespreekt immers verschillende onderwerpen – van voeding tot geschiedenis, van
landschapsvorming tot verstedelijking. Het omvat thema’s die aansluiten bij de ‘trending topics’ in de
maatschappij, waaronder ‘duurzaamheid’, ‘gezonder leven’, ‘lokaal geproduceerde producten consumeren’ en
‘bescherming erfgoed’.
Het project biedt mogelijkheden voor zowel boeren als archeologen om op positieve en constructieve wijze
samen te werken en het publiek te laten delen in wat er zich in hun omgeving afspeelt en afgespeeld heeft.
Ook voor de toeristische sector is de tentoonstelling interessant omdat het in een notendop laat zien wat het
West-Brabantse ‘landschap’ zowel letterlijk als figuurlijk van oudsher te bieden heeft.
Zonder boer geen voer is een initiatief van Echo tekst en presentatie en wordt uitgevoerd in samenwerking
met lokale partners, gemeenten, vrijwilligers in de archeologie, heemkundekringen en boeren (ZLTO). Voor
de editie van West-Brabant was de financiering afkomstig van de Regio West-Brabant, diverse gemeenten,
Erfgoed Brabant, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en ZLTO. De lokale insteek zorgde voor een grote
betrokkenheid van de partners en een directe link met de omgeving.
Dr. Y. Lammers-Keijsers

Archeoloog, Echo tekst en presentatie
Ontwikkelaar ‘Zonder boer geen voer!’

Zonder boer geen voer: een rondreis van lokale edities
door Brabant
2012: Gemeente Oss/universiteit Leiden
•
Stadsarchief Oss
•
Gemeentehuis Oss
2013: Gemeente Bladel/ZLTO/AWN
•
Gemeentehuis Bladel
2014: PION/ZLTO/AWN
•
Boerenbondsmuseum Gemert
2015: Gemeente Oss/ZLTO
•
Kinderboerderij ‘de Elzenhoek’
•
Molen de Nijverheid te Ravenstein
•
Tuincentrum Coppelmans in Oss
2016 - 2019: Regio West-Brabant/ZLTO/gemeenten
•
13 gemeenten West-Brabant
2018-2019: ZBGV deel 2: Gedekte tafels door de eeuwen heen
•
Gemeentehuis Oss
•
Kinderboerderij de Elzenhoek
•
Dorpshuis de Berchplaets te Berghem
•
Erfgoedlokaal Haren ons dorp te Haren
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Zonder Boer Geen Voer!
Bij de opening van de expositie ‘Zonder Boer geen Voer’ in Halderberge (september
2016) sprak ik over verschillen en overeenkomsten tussen boeren en archeologen.
Beide beroepsgroepen zijn gewend om in de bodem te wroeten maar wel met compleet
andere bedoelingen. De archeoloog zoekt naar sporen van (agrarische) bedrijvigheid in het verleden; de
boer onderzoekt de bodem op kenmerken met het oog op zijn voedselproductie. Op het eind van deze
bijeenkomst mocht ik een met graan uit de regio gebakken brood aanbieden aan de gedeputeerde van de
provincie Noord Brabant als een symbool van verbinding tussen boeren en burgers én als een illustratie dat
graan de rode draad is in de ontwikkeling van landbouw in West-Brabant.
De verschillende sprekers riepen in Halderberge op om toch vooral met elkaar het gesprek over de productie
en consumptie van voedsel aan te gaan en verbindingen te leggen tussen verleden, heden en toekomst
van boeren en voedsel. De zorgvuldige opgebouwde, overzichtelijke expositie nodigde uit tot dit gesprek.
Het liet voor de verschillende periodes in de agrarische en regionale geschiedenis de betekenis zien van de
agrarische productie en producten. Bovendien was het een rondreizende expositie die binnen West Brabant
van de ene naar de andere gemeente verplaatst zou gaan worden en daarmee in potentie veel mensen in
hun eigen omgeving kon bereiken.
De verwachtingen van destijds zijn volgens mij waargemaakt. Nu bijna 2,5 jaar later mogen we stellen dat de
expositie in veel gemeenten en op uiteenlopende locaties heeft gestaan. Er ging onder aanvoering van het
programmabureau RWB (regio West-Brabant) of Echo steeds een intensief overleg aan vooraf met allerlei
betrokkenen: de gemeente, de ZLTO-afdeling, lokale heemkundekringen of archeologische verenigingen,
particulieren en diverse andere belangstellenden. Per locatie was de invulling van het begeleidende
programma weer anders, variërend van debat tot quiz en van fiets- of wandeltocht tot boerderijbezoek.
Op die manier heeft de expositie veel mensen bereikt en bijgedragen aan het besef dat we boeren en
tuinders nooit hebben kunnen missen als producenten van ons voedsel en dat we dat anno 2019 ook
niet kunnen. Als redelijk verwende consumenten vinden we het vanzelfsprekend dat we beschikken over
voldoende gezond en genoeg voedsel. De archeologen laten ons met hun bevindingen zien hoe hard er in
het verleden geploeterd en gewerkt is om een karig maaltje bijeen te scharrelen; de boeren van nu vertellen
hun eigentijdse verhaal over de uitdagingen die zij in hun werk als voedselproducent tegenkomen. Een
vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaringen die ook nog bijgedragen heeft aan het besef van regionale
identiteit van West-Brabant.
Sommige ZLTO-afdelingen hadden misschien in het begin een beetje last van drempelvrees, maar
uiteindelijk hebben alle betrokken afdelingen in het gebied de handschoen opgepakt en de expositie benut
in hun boer – burger communicatie-activiteiten. Meewerken aan “Zonder Boer geen Voer” is voor de ZLTO
bijzonder geweest, met name ook vanwege de samenwerking met andere partijen als de gemeentes en
de heemkundekringen of archeologische verenigingen. Het unieke voor ons: een gezamenlijke boodschap,
vanuit verschillende perspectieven belicht. Dat van onze boeren en dat van de archeologen en historici.
Ton Duffhues
Specialist landbouw en Samenleving ZLTO.
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Zonder boer geen voer!
Een paar jaar geleden zei een vrouw verontwaardigd tegen me; ‘Dat kan ècht niet!
Boeren maken geen voer maar VOEDSEL!’
Ze was speciaal naar de eerste vergadering gekomen om haar ongenoegen te uiten. De
aandacht was getrokken en dat was precies de bedoeling van Tino en Yvonne Lammers,
de ontwikkelaars van Zonder boer geen voer, die ook de titel hebben bedacht. Gelukkig was na vijf minuten
het ijs gebroken en organiseerden we samen met de andere aanwezigen een ontzettend gaaf evenement.
Wij zijn boeren
We lijken het wel vergeten, maar duizenden jaren geleden dopte iedereen zijn eigen boontjes. Mensen
leefden allemaal van hun eigen land en vee. Met de opkomst van de steden veranderde dit; als je in de stad
woonde, dan was je afhankelijk van het voedsel dat buiten de stad geproduceerd werd. Graan, groenten,
vlees en melkproducten zijn nu eenmaal de basis van ons dagelijks voedsel. Dat is nu nog steeds zo; al 7.000
jaar Zonder boer geen voer! En dat mag gevierd worden.
Reizende tentoonstelling
ZLTO-boeren, archeologen, heemkundekringen en de West-Brabantse gemeenten besloten daarom de
handen ineen te slaan om de westbrabander op een leuke en toegankelijke manier onder te dompelen in de
mooie agrarische geschiedenis die wij rijk zijn.
Allen hebben een unieke bijdrage geleverd aan de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer!’ waarin de
agrarische geschiedenis gratis werd getoond aan de hand van archeologische vondsten uit de regio. Want
wat spreekt er nu meer tot de verbeelding dan archeologie? En al die mooie vondsten zijn ook nog eens van
ons allemaal.
Van september 2016 tot februari 2019 reisde deze agrarisch-archeologische tentoonstelling door WestBrabant. De expo was steeds te vinden op plaatsen waar je het niet zou verwachten. Zo heb ik genoten van
de tentoonstelling die kriskras in de Jumbo te Steenbergen te vinden was. En hoe passend was het om de
expo tussen de moestuinplantjes te zien in de Kolbach te Rijswijk! Andere, niet alledaagse plekken waren
ondermeer een kinderboerderij, een milieu educatiecentrum en de kerstshows van de AVRI te Dorst en
de Bosrand in Rijsbergen. Het zijn plaatsen waar mensen toch al veel komen en waar zij dan getrakteerd
werden op stukje geschiedenis van hun eigen DNA. Van origine zijn wij namelijk allemaal boeren!
Bij de tentoonstelling werden op de verschillende locaties legio activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Zo waren er boerenfestivaldagen en streekmarkten waar lokale boeren hun producten konden laten zien
en verkopen, verschillende ambachten werden getoond en kinderen konden een (limonade) koe melken,
archeologische scherven opgraven of broodjes bakken. Ook was er een scholenprogramma en konden
bezoekers meedoen met verschillende wandel- en fiets- zelfs boottochten.
Verbinder
Halverwege de reis van ‘Zonder boer geen voer’ vertelde een vrouw die vol enthousiasme meedeed in een
van de gemeenten: ‘door Zonder boer geen voer zijn er heel veel nieuwe lijntjes ontstaan tussen meerdere
partijen. We opereerden altijd langs elkaar heen, maar met elkaar kunnen we veel meer bereiken. Wij blijven
samen leuke dingen organiseren!’ Zo bleek de tentoonstelling ook een verbinder te zijn.
Ik ben zo trots op iedereen die heeft meegeholpen om dit unieke project te laten slagen! Dank je wel voor je
inzet.
Leonie Weterings
Regioarcheoloog programmabureau RWB
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De totstandkoming van Zonder Boer Geen Voer in
West-Brabant
Regio West-Brabant heeft het initiatief genomen om het concept van Zonder
Boer Geen Voer dat al enige jaren in Oost-Brabant rondgereisd had, ook in de
West-Brabantse regio uit te rollen. Er werd medewerking gezocht bij het Monumentenhuis Brabant, de gemeenten Breda, Bergen op Zoom en Oosterhout en bij ZLTO. Samen
vormden zij een werkgroep die op zoek gegaan is naar externe financiering. Deze financiering
(Regio West-Brabant, ZLTO, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Erfgoed Brabant) heeft de vormgeving
en productie van de tentoonstelling bekostigd. Daarnaast zorgde de financiële toezegging van de
verschillende gemeentes in de regio ervoor dat de kosten voor het verplaatsen en opstellen van de
tentoonstelling gedekt werden.
Projectleden
•

Projectleiding:
Leonie Weterings-Korthorst, Regio West-Brabant

•

Uitvoering:
Yvonne Lammers-Keijsers en Tino Lammers, Echo tekst en presentatie

•

Projectgroepsleden:
bestuurlijk trekker van Zonder boer geen voer Paula Jorritsma (wethouder voormalige gemeente
Woudrichem), Leonie Weterings-Korthorst (Regio West-Brabant), Erik Peters, (Breda), AnneMarie Visser (Monumentenhuis Brabant), Marco Vermunt (Bergen op Zoom), Claar Rodenburg
(Oosterhout), Ton Duffues (ZLTO).

Planning en uitvoering
De rondreis vergde een nauwgezette planning. Het was niet mogelijk de tentoonstelling op te
slaan en daarom moesten de plaatsingen steeds op elkaar aansluiten. De planning hiervan en de
afstemming hierover met de verschillende gemeentes lag in handen van Leonie Weterings van
RWB. Ook de opstartgesprekken waarbij de stakeholders en de gemeente werden geïnformeerd en
geënthousiasmeerd werden op haar initiatief georganiseerd en door haar voorgezeten. Aanwezig
bij deze opstartbijeenkomsten was meestal ook een van de ontwikkelaars van het concept, Yvonne
Lammers van Echo tekst en presentatie. Echo is vanaf het begin in 2012 de stuwende kracht
achter ZBGV geweest. De interesse en het enthousiasme voor dit onderwerp zijn ingegeven
door een grote liefde voor de archeologie en voor het buitenleven – Echo is gevestigd in het
agrarisch buitengebied van Roosendaal. Dr. Yvonne Lammers (archeoloog) was namens Echo
verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de tentoonstelling en degene die de contacten
met projectgroep, gemeentes, heemkundekringen en boeren onderhield. Tino Lammers was
verantwoordelijk voor de vormgeving, bouw en plaatsing van de tentoonstelling. Ook het bijhouden
van de facebookpagina en de website vielen onder zijn verantwoordelijkheid.
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De tentoonstellingsopbouw
Zonder boer geen voer bestaat uit een reizende tentoonstelling, een Facebookpagina, een website
en de mogelijkheid voor een lokaal in te vullen randprogramma. Wanneer een gemeente had toegezegd deel te nemen aan het project volgde eerst een bijeenkomst met de stakeholders in de regio.
Afgevaardigden van erfgoedverenigingen en lokale ZLTO-bestuursleden kregen een introductie op
het project en de vraag te participeren in het randprogramma. Vervolgens werden er tussen uitvoerders (Echo) en aanvragers (gemeente/locatie) afspraken gemaakt over de locatie en de data
voor de tentoonstelling. Het randprogramma bood de mogelijkheid aan lokale stakeholders om zich
te profileren en de boodschap lokaal verder uit te dragen. Daarnaast besloten diverse gemeentes
tot het toevoegen van een scholenprogramma, waarbij Echo lessen verzorgde bij de tentoonstelling.
ZBGV West-Brabant werd opgebouwd als een op zichzelf staande, ‘pop-up’ tentoonstelling. Dat wil
zeggen dat de complete tentoonstelling onafhankelijk is van plaatselijke belichting of wandoppervlak. Daarbij was het mogelijk de tentoonstelling in diverse formaties op te stellen, wat het geheel
zeer flexibel maakte. Tekst en licht werden geïntegreerd in de tentoonstellingsmeubels, die het
uiterlijk hadden van kisten. De kisten stonden open en op de binnenkant van de deksels werden
de tekstborden genageld. Er waren acht kisten: één per periode en een aanvullende doekist voor
kinderen. Daarnaast was er een centrale zuil die fungeerde als startpunt (met introductietekst en
colofon), waarin een beeldscherm met filmmateriaal was opgenomen en een touchscreencomputer met een spel waarin op speelse wijze wordt uitgelegd waarom vondsten zich (diep) in de grond
bevinden en wat de rol van de boeren hierin is geweest. Deze zuil fungeerde als ‘trekker’ en als
brug tussen de traditionele opstelling van vondsten in een vitrine voorzien van tekstborden en het
ontsluiten van informatie via digitale wegen.
Promotiekist
Om reclame te maken voor het project zijn er een promotiekist en banner ontwikkeld die onafhankelijk van de tentoonstelling elders in de gemeente ingezet konden worden. In diverse gemeentes
is hier gretig gebruik van gemaakt. Terwijl de tentoonstelling bijvoorbeeld opgesteld stond in het
tuincentrum stond de promotiekist in een bibliotheek om potentiele bezoekers door te verwijzen.
Begeleide schoolbezoeken
In diverse gemeentes is een scholenprogramma toegevoegd. Het programma combineerde een
algemene interactieve inleiding over archeologie en de geschiedenis van de boeren met een bezoek aan de tentoonstelling aan de hand van een vragen/discussielijst (afgestemd op groep 5/6
dan wel 6/7/8 en begeleid door eigen leerkracht en/of vrijwilligers van lokale heemkundekringen).
Daarnaast was er een buitenactiviteit waarbij kinderen ‘als in de ijzertijd’ alle stappen van graan tot
gebakken brood doorliepen (zelf malen, kneden en bakken). Terwijl ze aan het werk waren werden
de kleding en spullen van de begeleidende ‘ijzertijdboerin’ getoond en toegelicht. In de inleiding
werd de kinderen een duidelijk beeld gegeven van de periode waarin mensen zelfvoorzienend zijn
geweest en hoe de relatie tussen ‘boeren en burgers’ is ontstaan. Bij de tentoonstelling werden
vragen gesteld die uitdaagden tot discussie en zelfreflectie. Ben je vegetarisch? Waarom? Weet je
waar je eten vandaan komt? Wat er in het seizoen is? Etc.
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Halderberge gemeentehuis Oudenbosch
15 september – 24 november 2016
Met dank aan: Gemeente Halderberge, in het bijzonder Colinda Voet en wethouder (Hans) Wierikx
Activiteit: Rondleidingen schoolklassen

In 2016 gingen we na een zeer lange periode van voorbereiding eindelijk van start! Al sinds 2014 hadden we
geploeterd om de financiering rond te krijgen – wat in tijden van crisis niet eenvoudig was. Maar de volharding van de projectgroep leidde er uiteindelijk toe dat we alles rond kregen. De productie was gefinancierd en
diverse gemeentes hadden hun toezegging gedaan dat ze de tentoonstelling voor een paar maanden wilden
plaatsen. De rondreis kon beginnen!
We startten in het gemeentehuis van Halderberge. Een mooie hal, waar de banner precies boven de aanmeldbalie paste, waardoor de blikvanger gegarandeerd was.

De opening vond plaats in de raadzaal. Hij werd druk bezocht en alle sprekers (waaronder gedeputeerde
Henri Swinkels, wethouder Halderberge Hans Wierikx, wethouder voormalige gemeente Woudrichem en
mede-initiatiefneemster Paula Jorritsma en ZLTO-specialist Ton Duffhues) gaven aan trots te zijn om onderdeel te mogen zijn van deze nieuwe reis.
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Ook het scholenprogramma ging hier van start en ongeveer 250 leerlingen genoten van het broodjes bakken
boven het knisperende vuur en hun kleine tijdreis naar het ontstaan van de landbouw
Het aantal bezoekers is lastig te schatten – het gemeentehuis wordt goed bezocht en door de wachttijden
en de prominente plaats waar de expositie opgesteld was, hebben velen hun weg naar de tentoonstelling
gevonden!
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Oosterhout AVRI bloem- en tuincentrum (Oosteind)
25 november 2016 - 30 januari 2017
Met dank aan: Gemeente Oosterhout, in het bijzonder Claar Rodenburg en wethouder Willemsen, De mensen van de
AVRI, Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout, ZLTO in het bijzonder Yvonne de Vet en de Zuiveldriehoek
Activiteiten: De Boer Op in Den Hout, Festival Boeren van toen en nu in samenwerking met Echo en ZLTO

De tweede stop was een totaal andere setting; we streken neer in een tuincentrum. Gedurende
de kerstperiode is dit een geliefde locatie. Mensen komen geheel ontspannen voor een middagje
shoppen en hebben dus alle tijd om ook een tentoonstelling te bekijken. Door onze positie direct
bij de ingang zijn de bezoekers bovendien nog ‘vers’ en nog niet te vermoeid om de vondsten echt
te bekijken. De bewegende beelden en het computerspel verleidden daarbij veel kinderen, waardoor ouders meegetrokken worden. In de kerstperiode is het tuincentrum ook een geliefd uitje voor
ouderen. Deze zijn bijzonder geïnteresseerd in erfgoed en dus mocht de tentoonstelling hier op veel
aandacht rekenen. Een schatting van aantallen bezoekers is lastig te maken; het tuincentrum trekt
in deze periode echter duizenden mensen!
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Bij de opening van de tentoonstelling waren diverse lokale stakeholders aanwezig. Zij verzorgden
een proeverij van lokale producten. De heemkundekring deelde folders uit en verkocht diverse
publicaties.
Omdat de kerstperiode geen goede tijd is om scholen te ontvangen is er besloten op ‘derde’ kerstdag een open dag te houden – ZLTO en Echo waren aanwezig om mensen meer te vertellen over
boeren vroeger en nu. De opzet was om dit samen met ijzertijdboerderij Dongen te doen, die zich
op korte afstand bevindt, maar uiteindelijk viel de samenwerking helaas wat tegen.
Op initiatief van ZLTO werd ook een speciale middag georganiseerd waarbij een rondleiding werd
gehouden in museum Houteind en op het Melkveebedrijf van de familie Flipsen-Verhagen. Hoewel
de opkomst bescheiden was, was de middag zeer succesvol en werd hij warm ontvangen.
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Roosendaal MEC Roosendaal
30 januari 2017 – 13 april 2017
Met dank aan: Gemeente Roosendaal; wethouder Theunis, De mensen van de het MEC, in het bijzonder Maggy van
den Aker, De IVN, ZLTO in het bijzonder Annelies Denissen, iedereen die heeft meegeholpen om het boerenfestival een
succes te maken!
Activiteiten: Schoolklassen, Boerenfestival, Lezing-avond/opening Y. Lammers

De derde stop was een thuiswedstrijd voor Echo. In het MEC vond de tentoonstelling een zeer
mooie plek die bezocht werd door vele wandelaars en schoolklassen.
Hoewel het kernteam dat zich op deze locatie inzette zeer klein was, is er veel bereikt. Dankzij
een extra bijdrage van de gemeente werd er een mooi randprogramma opgezet, geheel gedragen
door het kleine team. Er werden schoolklassen ontvangen (ongeveer 300 leerlingen in totaal),
een lezingavond gehouden (gekoppeld aan de opening door wethouder Toine Theunis) en een
boerenfestival georganiseerd. Het festival werd boven verwachting goed bezocht. We ontvingen
meer dan 1000 bezoekers, wat binnen de gemeente voor een dergelijke activiteit echt iets is om
trots op te zijn. De mensen konden de tentoonstelling bezoeken, ijzertijdbroodjes bakken, lokale
producten kopen, de aangelegen boerderij bezoeken, springen op het ZLTO springkussen of zich
verwonderen over diverse oude tractoren.
De markt is als zo succesvol ervaren dat deze in april 2019 nog eens herhaald zal worden!
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Altena gemeenten Tuincentrum Kolbach te Rijswijk
Pasen tot Pinksteren 2017
Met dank aan: Gemeenten Woudrichem, Werkendam, Aalburg, in het bijzonder wethouder Paula Jorritsma, Joost
Smeulders, Claran Wielenga; Tuincentrum Kolbach, Arno Kolbach; Archeologische Vereniging Land van Heusden en
Altena, in het bijzonder John Kollen, Hans van Tilborg en Kees van Maastright; ZLTO en ANV, in het bijzonder Sjanie van
Trigt en Corrie van Suijlekom; Het Prinsentuincollege; Hak
Activiteiten: Wandeling door ZLTO en ANV op het Doornse molenpad bij Almkerk met informatie over de gewassen
op de akker en het agrarisch landschapsbeheer dat hier plaats vindt.; Boekpresentatie Van grond tot mond door
Heemkundekring Onsenoort en de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena; Schoolklassen
basisschool en met hulp van de Archeologische Vereniging en de middelbare scholieren van het Prinsentuincollege

Ook in Altena stonden we in een tuincentrum – maar deze keer in de voorjaarsperiode. Tussen de
groenteplantjes en met een mooie extra aankleding door de tuincentrummedewerkers kwam de
tentoonstelling mooi uit de verf. De lokale stakeholders waren zeer enthousiast en door hun inzet kwam er
een prachtig programma van de grond. Bij de opening werd meteen een boek van twee heemkundekringen
gepresenteerd wat leidde tot een hoge opkomst.
Door de omvang van de gemeente én de bereidwilligheid van de gemeente tot een extra financiële bijdrage
was het mogelijk een grote hoeveelheid leerlingen te ontvangen (ongeveer 500). Weer en wind trotserend
maakten zij allen een reis door de
tijd. Het is wonderlijk mooi hoe je
kinderen op een parkeerterrein naast
een tuincentrum tóch het gevoel kunt
geven even te vertoeven in vervolgen
tijden – slechts met behulp van wat
maalstenen, een vuurtje én een goed
verhaal.
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Drimmelen Biesboschcentrum
9 juni 2017 - 29 augustus 2017
Met dank aan: Gemeente Drimmelen wethouder Bakker en Pie Bauer; Biesboschcentrum, boswachter Frans Fronik;
Heemkundekring Made en Drimmelen, in het bijzonder Juliën Mariman en Gerard Thijssen; ZLTO Henny Hessels en Elly
van Oirschot; Wandelen op zondag; Sjaak van Schie
Activiteiten: Boekpresentatie Suikerfabriek Statendam door Juliën Mariman; Fietstocht; Wandeltocht; Vaartocht

Bron: KijkopDrimmelen.nl

Ook in het piepkleine bezoekerscentrum in Drimmelen
konden we de tentoonstelling een plekje geven. Door
de inzet van de lokale partijen ontstond een mooi
randprogramma dat vrijwel geheel zelfstandig werd
opgezet en uitgevoerd. Een boekpresentatie tijdens
de opening, die door wethouder Harry Bakker luister
bij werd gezet zorgde voor grote betrokkenheid. Een
fietstocht en wandeltocht trokken veel bezoekers naar
het centrum.
De vaartocht was een hoogtepunt voor de
ijzertijdboerin en haar zoon: gewapend met
maalstenen, graan en andere materialen werden zij
per boot overgebracht naar de oudste boerderij van
de Biesbosch, waar zij de deelnemers aan de tocht
opwachtte. De volwassenen kregen een rondleiding
terwijl de jonge deelnemers rond het vuurtje
neerstreken…
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Breda Boerderij Wolfslaar
29 augustus 2017 - 15 oktober 2017
Met dank aan: Gemeente Breda, in het bijzonder Erik Peters, Erik
Franken, Harmtine de Lange; Alle mensen die zich hebben ingezet
voor het festival op Open monumentendag en het eerste weekend
van de herfstvakantie; ZLTO Remco Beekers
Activiteiten: Open monumentendag; Moderne landbouw markt

Boerderij de Wolfslaar bleek een droomlocatie. Hun grote constante bezoekersaantallen zorgen voor een
gegarandeerde opkomst bij wat je ook maar organiseert. De inzet van de archeologische dienst van de
gemeente zorgde er bovendien voor dat we een zeer gevarieerd aanbod konden brengen waarbij de archeologie nog net iets meer aandacht kreeg. De twee speciale dagen die werden georganiseerd trokken grote
aantallen mensen. Zij bezochten de tentoonstelling, konden graven als echte archeologen, rondkijken in het
ijzertijd-kamp en zelf broodjes bakken, boter maken of spelen op de boerderij.
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Etten-Leur
16 oktober 2017 – 25 november 2017
Met dank aan: Gemeente Etten-Leur, in het bijzonder wethouder Van Hal en Hanne Poos (Koepel); Heemkundeking
Jan Uten Houte, in het bijzonder Piet Paantjes; ZLTO, in het bijzonder Mariette Nooiens; Adviescommissie
cultuurhistorische bebouwing; Winkelcentrum Wereldhave; OTMV / Oude tractor en motorenvereniging; LCN /
Landbouwminiaturen club Nederland; Etten-Leurse musea; Nederlands Drukkerijmuseum; Huysmuseum; Landen tuinbouwmuseum Buiks; Streekmuseum Etten+Leur; VanGoghKerk; Etten-Leurse organisaties; Zagerij en
Klompenmakerij Jacobs; Imkerij Den Hill; IJsboerderij Pijs		
Activiteiten: Boerenmarkt met fietstocht en meer; Ca. 4.000 bezoekers!
In het zonnetje: de Heemkundekringleden hebben samen met ZLTO-leden de hele periode voor bemanning van de
tentoonstelling gezorgd en bezoekers rondgeleid! Zij hebben, samen met andere stakeholders vele aantrekkelijke
activiteiten georganiseerd.

In de gemeente Etten-Leur hebben we kunnen
ervaren hoe groot de kracht van vrijwilligers
kan zijn. Met grote bewondering heeft de
organisatie van dit project kunnen aanschouwen
hoe vrijwilligers zorgden voor een locatie (in
een leegstaand winkelpand midden in het
winkelcentrum – veel aandacht gegarandeerd!),
de bemanning van deze locatie, de organisatie
van aanvullende vondsten, waaronder tractoren,
een speur/fietstocht langs boerderijen, een markt
van lokale producten en nog veel meer!
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Zundert De Bosrand
25 november 2017 - 5 februari 2018
Met dank aan: Gemeente Zundert wethouder De Beer en Jacqueline Backx; ZLTO, in het bijzonder Susan van
Ostaaijen; Archeologische werkgroep van Heemkundekring de Drie Heerlijkheden en cultuurhistorisch museum de
Weeghreyse: Annemiek van der Made en Toon van den Berg, Pieter van Nes; RAAP, Marlien Janssens; Tuincentrum De
Bosrand
Activiteit: Lezing Marlien Janssens; activiteitendag op 3e kerstdag

Deze gemeente is archeologisch gezien heel interessant. Omdat
dit ook door de gemeente zelf wordt gezien en gewaardeerd
werd hier de tentoonstelling aangevuld met vier extra kisten, die
speciale aandacht gaven aan de resultaten van twee recente
archeologische opgravingen uit Zundert en Rijsbergen. Na afloop
van de tentoonstelling zijn deze kisten (en de bruikleen van de
vondsten) geschonken aan de Heemkundekring.
Ook in Zundert stonden we tijdens Kerstmis in het tuincentrum.
De opening werd zeer goed bezocht, waarschijnlijk mede omdat
deze gekoppeld was aan een lezing over vondsten uit Zundert.
Lokale boeren verzorgden een proeverij en de wethouder voerde
de openingshandeling uit.
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Steenbergen, Supermarkt Jumbo
6 februari 2018 – 5 maart 2018
Met dank aan: Gemeente Steenbergen, wethouder Van Geel en Olav Reijers; Jumbo Steenbergen, Marcel Schoone;
Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom Noord
Activiteiten: Opening door wethouder Cor van Geel; Speurtocht door de supermarkt

Bron: Gazet Bergen op Zoom 23 januari 2019

Een unicum voor ons project: in Steenbergen stonden we in de lokale supermarkt. Kriskras verspreid tussen
de vers- en de vriesafdeling, en zeer goed passend bij ons hoofddoel: mensen enthousiasmeren en bewust
maken van hun relatie met voedsel en voedselproductie. Zeer veel bezoekers moeten in ieder geval een deel
van de tentoonstelling hebben gezien bij het doen van hun dagelijkse boodschappen. Bewonderenswaardig was de samenwerking met de supermarkt-eigenaar. Alles kon en plaats was zó gemaakt. Hij faciliteerde
zelfs de speurtocht die we speciaal voor basisscholieren ontwikkelden en gaf ieder kind dat de speurtocht
ingevuld inleverde een appel.
Bijzonder was ook de samenwerking met de stichting Stadsarcheologie Steenbergen. Zij gaven extra, lokale,
vondsten in bruikleen en samen richtten we de draaideur in met échte archeologische vondsten – wat een
bijzondere ervaring om zó dicht op het dagelijks leven van onze doelgroep te mogen zitten.
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Gemeente Moerdijk, Zevenbergen - Kinderboerderij De Dierenploeg
14 maart 2018 - 9 mei 2018
Met dank aan: Gemeente Wethouder Zwiers, Barry Oudhuis, Melanie Bartels, Defie Dierks; Locatie, kinderboerderij De
Dierenploeg, Anneke van Kouwen; ZLTO, Monique van der Made
Activiteiten: Schoolklassen; Markt/Opendag

Na de gevaren van de supermarkt (gelukkig zijn de vitrines bestand tegen winkelwagenbotsingen) trokken
we naar Moerdijk, waar we met behulp van een steekwagen de vitrines naar de eerste verdieping tilden. Hier
ontvingen we verschillende schoolklassen (in totaal ongeveer 200 leerlingen), waarbij de vrijwilligers van de
kinderboerderij een bereidwillige hand toestaken. De ijzertijdboerin was ook aanwezig op een speciale open
dag waar heel veel bezoekers genoten van het voorjaar, en van de vele activiteiten: zo konden zij zaadjes
planten, de dieren knuffelen, kijken naar een schapenscheerder, vogelkastjes maken, een ritje met de draaimolen maken, een ijsje eten of een ijzertijdbroodje bakken. De K3-CD van de draaimolen gaf het bakken van
ijzertijdbroodjes in ieder geval een heel eigentijdse dimensie!
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Gemeente Moerdijk, Klundert - Vlasserij-Suikermuseum
9 mei 2018 – 1 juli 2018
Met dank aan: Gemeente Moerdijk, Barry Oudhuis, Melanie Bartels, Defie Dierks; Vlasserij-Suikermuseum; LTO, Monique van der Made
Activiteit: Schoolklassen

Het Vlasserij-Museum wordt gerund door vrijwilligers
die met veel liefde diverse schoolprogramma’s
draaien.
Ook met ons project ontvingen we schoolklassen,
waarvan veel kinderen aanvankelijk dachten
dat ze het museum weer gingen bezoeken. Hun
verwondering was groot dat we deze keer iets heel
anders gingen doen! Op deze locatie viel het op hoe
geïnteresseerd de kinderen waren!
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Alphen-Chaam
2 juli 2018 – 31 aug 2018
Met dank aan: Gemeente Alphen-Chaam, burgermeester Minses,
Eshter Reijnen; Heemkundekring Carl de Roy; ZLTO Baronie ZuidOost (Adje Aerts) en José van Beek; Cultureel Centrum Den Heuvel
Activiteiten: Schoolklassen; Speurtocht; Lezing ZLTO-ledendag
door Y. Lammers

Midden in het centrum streken we neer in het drukbezochte
Cultureel Centrum Den Heuvel. Hoewel de locatie wat krap
was voor de tentoonstelling zorgde de vaste toestroom van
mensen voor een gegarandeerd publiek.
Onder de kerktoren, begeleid door klokgelui namen we
op het parkeerterrein weer veel kinderen (60 totaal) mee
naar het verleden en lieten we hen zich verbazen over de
enorme periode die wij als jagers/verzamelaars geleefd
hebben, de veel kortere periode waarin we afhankelijk zijn
van de landbouw en de nóg kortere periode waarin we die
landbouw niet allemaal meer zelf bedrijven.
Op eigen initiatief organiseerde de gemeente nog een
speurtocht waaraan een prijsvraag verbonden was.
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Bron: BN De stem
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Bergen op Zoom
3 september 2018 – 15 oktober 2018
Met dank aan: Natuurpodium Brabantse Wal, Robert Deliën;
Marco Vermunt, gemeente-archeoloog Bergen op Zoom;
Cargill BV; Voortgezet onderwijs Steenspil; Melkveehouderij
Millstream; Akkerbouwbedrijf Van Oorschot – Van der Slikke;
Natuurpodium Brabantse Wal
Activiteiten: Project Duurzame voedselvoorziening op de
Brabantse Wal

Het rondreizende circus bleek inmiddels aardig op eigen
benen te kunnen staan. In Bergen op Zoom werd vanuit
de locatie dan ook een heel eigen randprogramma
georganiseerd – uiteindelijk natuurlijk een van onze
hoofddoelen; dat het project zijn eigen leven gaat leiden!
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bron: WoensdrechtNieuws.nl

Foto’s: de Steenpil (bron: facebook)
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Baarle-Nassau
15 oktober 2018 – 3 december 2018
Met dank aan: Gemeente Baarle Nassau, Esther
Reijnen; ZLTO Baarle-Nassau Ulicoten (Jan Bruurs);
Cultureel Centrum Baarle

Hoewel Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
zeer nauw samenwerken (we troffen dezelfde
gemeente-ambtenaar en dezelfde ZLTO-leden)
was het goed om de tentoonstelling ook hier een
eigen locatie te geven. Hoewel er geen speciaal
randprogramma van de grond kwam, werd de
tentoonstelling goed bezocht.
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Rucphen
3 december 2018 – 1 februari 2019
Met dank aan: Gemeente Rucphen, Nanny Bennik, Sophia Peeters en Marijn van Starkenburg
Activiteiten: Aanvullende kunstexpositie over het boerenleven

Na meer dan twee jaar reizen sloten we
af in Rucphen. In de prachtige hal van het
gemeentehuis kwam de tentoonstelling zeer goed
tot zijn recht. De gemeente organiseerde in de
naastgelegen zaal een kunstexpositie waarin het
boerenleven centraal stond. Het gemeentehuis
bezoek zal zeker getrokken zijn door de kisten en
de aanvullende expositie.
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Echo

