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Beste Vrienden van De Brabantse Boerderij!
Vriendendag 2022
Ook dit jaar is het organiseren van de Vriendendag door de Covid
besmettingen een probleem. Met 3 bussen vol deelnemers en met
groepen boerderijen bezoeken, en met een kleine 130 personen
gezamenlijk van een lunch genieten, is -mede gezien de vele
tienduizenden dagelijkse besmettingen- geen goed idee. Ook dit
jaar zal de Vriendendag in de huidige vorm geen doorgang kunnen
vinden.
Daarom zijn we bezig een alternatieve Vriendendag te organiseren
in de vorm van een “Open Boerderijen Dag”. We streven naar
zaterdag 11 juni 2022 waarbij we individueel in kleine groepjes en
met eigen vervoer een aantal boerderijen kunnen bezoeken.
Spreiden van deelnemers geeft minder kans op een besmetting en
maakt tevens dat er meer tijd is om een boerderij grondig en met
aandacht bezocht kan worden.
We berichten jullie zo snel als mogelijk met meer informatie maar
jullie kunnen ons mailen als je hieraan wilt deelnemen
secretaris@debrabantseboerderij.nl

Hebt u nieuws dat u
wilt delen,
opmerkingen of
suggesties voor de
Nieuwsflits neem dan
contact op met Jan
Aalders, mail naar:
jwaalders@kpnmail.nl

Boerderijenboek Schijndel.
Het afgelopen jaar is het boerderijenboek Schijndel “Huijs,
Esthuis, Hof ende Aengelegen Landerijen” uitgegeven. Dit
boek is een publicatie van Stichting De Brabantse Boerderij in
samenwerking met Heemkundekring Schijndel.
Het is een prachtig geïllustreerd boek over verschillende typen
boerderijen, leengoederen, hopesten, tiendkaarten, genealogie van
eigenaren en bewoners. (Families)
Het boek laat zien hoe boerderijen een nieuwe functie kunnen
krijgen met behoud van het oorspronkelijk karakter en met een
goede restauratie voor lange tijd onderdeel kunnen uitmaken van
het landschap en een stimulans kunnen vormen voor toekomstige
verbouwplannen.
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Door het onderzoek en het vastleggen van de onderzoeksresultaten wordt de
cultuurhistorische betekenis van boerderijen in het landschap kracht bij gezet en kan het
bijdragen aan het versterken van de Monumentenzorg bij particulieren en overheid.
Grote dank en waardering willen we uitspreken naar de werkgroep die hier jaren bezig is
geweest om onderzoek te verrichten en tenslotte het boek te schrijven. Maar ook heel veel
dank aan de subsidiënten die met hun financiële bijdrage er voor hebben gezorgd dat het
boek uiteindelijk kon worden gemaakt.
Helaas kon door Corona de officiële presentatie op 26 november 2021 geen doorgang
vinden. Desondanks hebben we op de boerderij van Anton van den Broek die ook in het
boek staat, veel boeken kunnen uitreiken. De fotocollage geeft hiervan een impressie.
Het boek is te koop bij de uitgever Picture Publishers. Het kost € 34,95 per stuk inclusief
verzendkosten. Daarvoor wordt verwezen naar de website van de uitgever:
https://www.picturespublisher.nl

Ere Boerderijen Pluim
De allereerste “Ere Boerderijen Pluim” van Brabant zal worden uitgereikt aan Marie van de
Middelhaai voor het behoud van haar boerderij aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen. De
reden is dat de boerderij van Marie in een uniek authentieke vorm behouden is gebleven
en het omliggend terrein met moestuin uniek groen erfgoed vormt. Ook heeft de strijd van
Marie om nieuwbouw rond haar terrein te voorkomen, indruk gemaakt op de Brabantse
Boerderij en is haar strijd een groot voorbeeld voor probleem waar vele andere boerderijeigenaren mee kampen. Marie heeft het belang van het authentiek behouden van
boerderijen als geen ander in de media aandacht weten te geven.
De Ere Boerderijen Pluim zal in april 2022 worden uitgereikt.
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Op 25 maart 2022 vindt er weer een cursus/workshop plaats over
de nieuwe Omgevingswet en wat dat betekent voor het erfgoed.
Daarom hebben deskundigen vanuit AWN en Heemschut voor
vrijwilligers en geïnteresseerden in erfgoed (archeologisch,
landschappelijk, monumentaal en immaterieel) een
kennismakingsmodule gemaakt.
Doel
Het verwerven van enige basiskennis over de omgevingswet, de
erfgoedwet en burgerparticipatie .
Linken naar de cursus en hoofdstukken daarvan:
https://maken.wikiwijs.nl/178415/
Omgevingswet_en_cultureel_erfgoed__een_eerste_kennismaking
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
h.m.lavermanberbee@gmail.com , dagvoorzitter van de cursusdag
op 25 maart 2022.
Locatie
Het Turfschip Etten-Leur, Schipperstraat 24871 KK Etten-Leur
Voor de route per auto en Openbaar vervoer. Zie
https://www.skyhighcreations.nl/nl/het-turfschip-etten-leur-bereikbaarheid/ of kijk op
de volgende pagina.
Het aantal deelnemers is op maximaal 24 gesteld. (Er kan op coronaproof afstand
gezeten worden). Er is nog plaats voor enkele deelnemers.

