
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de 
tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer!’
Het doel van deze bijzondere tentoonstelling is om de lokale boerengeschiedenis en het lokale 
archeologische en historische onderzoek meer bekendheid te geven. Ook wordt duidelijk dat 

stad en platteland niet zonder elkaar kunnen; Zonder boer geen voer!

Van 14 maart tot 9 mei is de tentoonstelling te zien bij Kinderboerderij “De Dierenploeg”in Zevenbergen. De 
openingstijden van de tentoonstelling zijn op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-16.30 uur. 

Het project reist 2,5 jaar door West-Brabant. De tentoonstelling is op tenminste dertien verschillende 
locaties, verspreid door de hele regio, te zien. Het ontwerp en de uitvoering zijn van het Roosendaalse 
bedrijf Echo.

Er zijn verschillende lees-, kijk- en doekisten die de bezoeker meenemen door de geschiedenis van onze 
voedselproductie. Het begint bij de eerste zelfvoorzienende boeren en eindigt bij de moderne precisie- 
landbouw.

De tentoonstelling vertelt een lokaal verhaal en de 
tentoongestelde archeologische objecten zijn daarom 
ook allemaal afkomstig uit de regio. Voor meer 
informatie zie: www.zonderboergeenvoer.nl

Wij ontmoeten u graag bij de opening!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Moerdijk 
Wethouder Thomas Zwiers

Mede namens Kinderboerderij “De Dierenploeg” en 
ZLTO afdeling Moerdijk.

Uitnodiging Opening tentoonstelling

Woensdag 14 maart 2018
Van 16:00 uur tot 17:00 uur.   
Kinderboerderij “De Dierenploeg”, 
Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen  

Zonder boer geen voer! 
5000 jaar Agrifood in West-Brabant 

Echo

Zonder Boer Geen Voer wordt 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.

Het programma:
16.00 uur Inloop 
16.15 uur  Opening door wethouder 

Thomas Zwiers  
16.30 uur Toelichting bij de tentoonstelling  

door Yvonne Lammers
 Aansluitend gelegenheid 

tot bezichtigen van de 
tentoonstelling met een hapje 
en drankje.


