ZONDAG

14 juli
13.30-17.00 uur
Diksmuidestraat 62
in Slijpe (afrit E40)

Bron: Collectie Franky Annys

ONTDEK HOE GRASLAND VROEGER MET DE HAND,
MET PAARDEN EN MET TRACTOREN WERD BEWERKT !
www.kusterfgoed.be/een-jaar-op-het-veld

WA A R V I N D I K WAT ?

PROGRAMMA
13.30 uur

Opening en verwelkoming

14 - 16.30 uur
• Interactieve demo’s verbouwen grasland
	
• Erfgoedcinema
• Verhalentent

14 / 15 / 16 uur

Start gidsbeurt aan de drankstand

16.30 uur

 oerenpicknick - geen reservatie nodig –
B
kostprijs: €2 voor een belegde boerestuute

“

W

ij lieten
ons hooi drogen op een rooster
in de hangar, met twee ventilatoren.
In de droge zomer van 1976 groeide
het gras enorm slecht. Veel boeren met
koeien hadden een tekort aan hooi.
Wij hebben hen een deel van ons hooi
verkocht. Ze waren zeer content, want
hun koeien gaven per keer twee liter
melk meer. Ons hooi
was topkwaliteit.”
– Noel Boedt

Jong
geleerd...

tractor

Ben je jonger dan 14 jaar?
Bewijs dat je een kind
van ‘t veld ben! Ga de
uitdaging aan en verdien
een lekker hoeve-ijsje!

oprit autostrade

14.30 / 15.30 uur	
Wedstrijd opperen en ruiteren - inschrijving ter plaatse

paard
Heb jij
nog oud
beeldmateriaal over
landbouw in Middelkerke,
Oostende, De Haan of Blankenberge?
Laat het ons weten via
info@kusterfgoed.be
of 059 27 07 70 en help het agrarische
verleden van de kust bewaren op
www.beeldbankkusterfgoed.be.

handwerk

Wil je op de hoogte blijven van de
landbouwinitiatieven in Middelkerke?
Word lid van de facebookgroep
Middelkerkse landbouwers

Deze dag maakt deel uit van het
project ‘Een jaar op het veld’. Met dit
project willen erfgoedcel Kusterfgoed
en de gemeente Middelkerke
in samenwerking met lokale
landbouwers de landbouwpraktijken

aan de kust documenteren en doen
herleven. Vooral de periode na de
Tweede Wereldoorlog staat centraal,
toen het landbouwlandschap grondig
veranderde door de mechanisering
en industrialisering.

< Slijpe

Tijdens het project worden heel
wat verhalen en beelden over de
landbouw aan de kust verzameld en
gedeeld met een breed publiek.

t
Diksmuidestraa

Diksmuide >

Bovendien wordt de dag op het
veld gefilmd om de historische
landbouwpraktijken vast te leggen.

STEEK ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN
Breng je vork, zeis of
ander werktuig mee en
help zelf een handje mee!
Heb je in ’t leven al genoeg gewerkt
op ‘t land en heb je daar mooie
herinneringen aan? Ga op de foto
met jouw landbouwwerktuig of ander
erfstuk en deel je verhaal met ons in
de verhalentent. Je ontvangt de foto
digitaal en je helpt dit stukje lokaal
landbouwerfgoed te bewaren voor
komende generaties.

OPGELET!
Dit evenement is
weersafhankelijk. Hou
goed de Facebookgroep
‘Middelkerkse
landbouwers’ in het
oog voor de laatste
nieuwtjes.

••Met het openbaar vervoer:
halte Diksmuidestraat 29
lijn 53 Diksmuide-Leke-Oostende
••Met de wagen:
afrit 4 – (Middelkerke) E40
••Met de fiets:
Diksmuidestraat 62 in Slijpe

“

A

ls kind
moesten we om 6.00 uur opstaan.
Vader en moeder waren toen al
een uur op. Het paard moest eten
voordat het begon te werken.
Dat was het landbouwleven.
Nu zitten ze natuurlijk op een
tractor, maar vroeger gebeurde
alles met paard en kar.”
– André Lagrou

v.u. Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

BEREIKBAARHEID

Bron:
Jan Arnold Buntinx
(fotograaf),
Collectie Rob Fiten,
op: www.hetvirtueleland.be,
Centrum Agrarische Geschiedenis
(CAG)

