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Nieuwsbrief 2022-2
Beste Trekpaardvrienden. 
Ook dit jaar beginnen we weer met de voorjaarswerkzaamheden en in deze nieuwsbrief 
komt dit ruim aan de orde.
We zijn druk bezig geweest met de werving van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Helaas 
gaat dit erg moeizaam maar wij zullen mensen blijven benaderen en graag vernemen wij van 
u of u geschikte kandidaten weet. Misschien wil u zelf wel deelnemen aan onze activiteiten. 
Wij horen het graag. 

Bijgesloten zit ook een flyer met toegangsbewijs voor de oogstdag voor donateurs. Neem 
deze mee als u op dinsdag 9 augustus de oogstdag wil bezoeken bij Burgh-Haamstede, Meel-
dijk, parallelweg N57.
Wij willen dit jaar een nog beter samenwerking met de verschillende erfgoedverenigingen, 
daartoe worden contacten gelegd en op deze manier willen wij ons positioneren in de erf-
goedverenigingen van de Provincie Zeeland.
Dit jaar werken we mee aan de Dag van Hout te Arnemuiden, de Oostkapelse dag en nog 
veel meer.

Wij gaan ook kleine activiteiten uitvoeren waarvan we u via de website en facebook ruim van 
te voeren op de hoogte houden.

Financiën 
De provincie Zeeland heeft ons werk van vorig jaar gewaardeerd en alles goedgekeurd. Daar-
om gaan wij met frisse moed verder om dit jaar een start te maken met het betrekken van 
scholen en bedrijven bij onze activiteiten. Daarvoor hebben wij een nieuwe aanvraag inge-
diend.
Graag verwelkomen wij nieuwe sponsoren en donateurs en wij zoeken naar nieuwe wegen om 
onze financiën gezond te houden. We denken hierbij aan verkoop gewassen, merchandise en 
sponsoring van onze wagens en werktuigen etc.

In de agenda

• Woensdag 27 juli Boerenlandrit
 Rit over het mooie eiland Tholen (voor de route zie de blog op de website)

• Dinsdag 9 augustus Oogstdag
 Oogstdemonstratie te Burgh-Haamstede

• Zaterdag 10 september Open Monumentendag
 Open dag op “Overduin”

Tot ziens op onze oogstdag!

In memoriam

Als bestuur willen wij nog stilstaan bij het overlijden van 
ons betrokken bestuurslid Simon Lous en trouwe vrijwil-
liger Kees Moeleker.

Simon heeft zich jarenlang voor het bestuur van onze stichting ingezet. Eerst als lid en later 
als vicevoorzitter. Ons erfgoed lag hem na aan het hart. Altijd betrokken en inzetbaar heeft hij 
zeer actief deelgenomen aan de activiteiten en de organisatie daarvan. 

Wijze raad, maar ook daadkrachtig met veel verstand van zaken en grote kennis van trek-
paarden, werktuigen en niet op het laatst de mooie wagens en gerijen. Deze kennis deelde hij 
ook graag via lezingen voor ouderen en uitleg op onze open dagen en oogstdagen. 

Kees was een bescheiden maar zeer trouwe kracht die ook veel heeft betekend op onze oogst-
dagen. Hij was er altijd en vakkundig kon hij nog de oude oogsttechnieken laten zien en hij 
heeft veel voorgedaan voor onze jongere vrijwilligers. 



Dit jaar hebben we als thema “Zeeuws Erfgoed Leeft!” en we gaan werken aan activiteiten 
middagen voor basisscholen met doe- dingen en leer- dingen. Dit alles in samenwerking met 
de andere verenigingen die bij ons erfgoed betrokken zijn. Denk hierbij aan oogsten, leren 
over paarden en spelactiviteiten met paarden en ander erfgoed zoals klederdracht en bezig 
zijn met onze mooie Zeeuwse Taal. Zo hopen we ook de belangstelling te verhogen voor alles 
wat wij doen.

Actueel
Voorjaarswerk
Het voorjaarswerk aan het Groenewegje bij ’s-Gravenpolder is eind maart, begin april gestart. 
Er waren 5 trekpaardhouders met totaal 7 paarden om al het werk te doen. We zijn vroeg 
begonnen, het weer was geschikt hoewel het al best droog was. Er moest intensief worden 
gesleept en geëgd om een goed plantbed te krijgen voor de aardappels en pompoenen.
De samenwerking was goed en voor de aardappels hebben we het poten kunnen afronden. 
Daarna hebben we met de aanaarder de bedden gevormd.
Het land voor de pompoenen hebben we later nog gesleept en geëgd om een beter zaaibed te 
krijgen. Ook toen hadden we te kampen met droogte.

De eerste week van juni zijn de pompoenen gezaaid, eerder had geen zin in verband met de 
droogte. De weinige regen die daarna kwam heeft ons wel parten gespeeld, de aardappels 
maakten een moeizame start en de pompoenen kwamen slecht op. Na een aantal weken heb-
ben we de meeste uitgevallen pompoenen kunnen vullen met extra gezaaide planten maar het 
is helaas nog veel te droog om dit tot een succes te maken.
We hebben de aardappels in totaal 4 keer kunnen aanaarden en tussen onze dagelijkse werk-
zaamheden hebben we geprobeerd de onkruiddruk te verminderen. Met een wiedmes, beves-
tigd aan een cultivator en de aanaarder hebben we geprobeerd zoveel mogelijk met ‘paarden-
kracht’ te wieden.

Het is wel duidelijk dat in vroeger tijden er intensief en lang op het land gewerkt moest wor-
den om alles in goede banen te leiden. Het is goed om dat in gedachten te houden als wij zo 
bezig zijn met ons erfgoed. Wat mooi dat paarden in vroeger tijden zo konden worden ingezet. 

Voor het voorjaarswerk zoeken wij voor het komende seizoen vrijwilligers die een aantal dag-
delen kunnen meehelpen met onkruidbestrijding of bijvoorbeeld leiding kunnen geven aan 
een groepje dat gaat helpen.
         
Wat hebben we gepoot en gezaaid:                          
- Biologische aardappelrassen Vitabella en Levante ongeveer 0,16 hectare. 
- 10 rijen met 10 soorten pompoenen op de 0,2 hectare.

Nog meer op het perceel:
- Luzerne ongeveer 0,2 hectare, dit is al 1 keer gemaaid en in augustus staat de tweede snede 
in de planning om deze met paardenkracht te maaien en het gewas op ruiters te laten drogen.

Open dag zaterdag 21 mei
Na alle voorbereidingen, het schoonmaken en indelen ging onze locatie op “Overduin” weer 
open voor het publiek. 
Er waren 2 trekpaardhouders die rondritten verzorgden met een boerenwagen en de mole-
naarswagen.
Het was mooi om al deze gerijen en werktuigen weer te zien maar de bezoekersaantallen vie-
len tegen mede omdat er veel andere evenementen plaatsvonden op die dag. Op zaterdag 10 
september (open monumentendag) willen we onze schuur weer openen voor publiek en hopen 
we op een betere opkomst.

Bijpraten:
De oogstdemonstratie zal dit jaar worden gehouden op een perceel bij Burgh-Haamstede (zie 
uitnodiging) waar de tarweoogst zal plaatsvinden op dinsdag 9 augustus.
Wij vragen u de website in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

Aan het Groenewegje bij ’s-Gravenpolder zullen er aardappeloogst dagen worden georgani-
seerd. Daarover wordt u via de website geïnformeerd. We willen de vroege en late aardappel-
rassen oogsten met belangstellenden die dan mee kunnen rapen. De pompoenenoogst zal 
eind september/begin oktober plaatsvinden.
Via de website geven we meer informatie over allerlei nieuwtjes en ook facebook wordt ingezet 
om een brede groep, jong en oud, te bereiken.
Sponsoren
Dit jaar zijn we al druk bezig met een nieuw projectplan en hebben een nieuwe aanvraag ge-
daan bij de Provincie Zeeland met het thema: 

‘Zeeuws Erfgoed Leeft!’
                                         

Wij zullen meer samen gaan werken met andere erfgoedorganisaties. Zij zullen ook een plek 
krijgen bij de activiteiten van de Stichting.
Er zijn meerdere bedrijven en organisaties die ons sponsoren en altijd proberen wij nieuwe 
sponsoren te vinden. Graag vernemen wij uw ideeën.

Trekpaardhouders
Met alle trekpaardhouders hebben we voor de tweede keer dit jaar vergaderd om alle activi-
teiten door voor de boerenlandrit en de oogstdemo door te spreken. We zien ernaar uit elkaar 
weer te zien op het land met de paarden en de werktuigen!
Wij zijn ook bezig om activiteiten middagen te organiseren voor basisscholen en wij gaan on-
derzoeken wat de trekpaardhouders hierin kunnen betekenen.


