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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De Meierijsche Museumboerderij is een rijksmonument, een oorspronkelijk en uniek
gebouw waarin het boerenleven in Bernheze en de Meierij omstreeks 1900 wordt
uitgebeeld: een oud hallenhuis met enkele woonvertrekken en met een
bedrijfsgedeelte achter een brandmuur. Het is een gemoedelijk museum waarin
mensen zich al snel thuis voelen. Naast het museum ligt een zgn. schob die als
ontvangstruimte, filmruimte en expositieruimte gebruikt wordt. Achter op het terrein
ligt de, in 2010 gebouwde karschob (het educatief centrum, de bakruimte en het
ondergronds depot).
Het museum wil vooral aandacht besteden aan het, op een levende en levendige
manier overdragen van de aanwezige kennis over agrarisch erfgoed in de Brabantse
Meierij. De ontstaansgeschiedenis van onze museumboerderij wordt uitgebreid
beschreven in het boek De musealisering van het platteland. De historie van een
Brabants boerenhuis.1

Elke 5 jaar brengen we een nieuw plan uit. Dit beleidsplan is een vervolg op het
Meerjarenplan 2010-2014. De Stichting Meierijsche Museumboerderij wil in de
periode 2015-2019 doorgaan op de ingeslagen weg: het verder verbeteren van de
kwaliteit van werken. De afgelopen planperiode hebben we opnieuw “ leven in de
brouwerij” gebracht. Het museum staat prima op de kaart. We zijn druk met meerdere
educatieve programma’s voor kinderen uit diverse leeftijdsgroepen; maar ook in ons
aanbod voor ouderen en als toeristische trekker hebben we een flinke ontwikkeling
doorgemaakt. Elk jaar werken we een thema uit.
Dit beleidsplan dient als richtinggevend document voor onze medewerkers, maar ook
als basis voor subsidieaanvragen om de genoemde doelstellingen en plannen te
realiseren en het is tevens een van de bouwstenen om de officiële status van
“geregistreerd museum” te bestendigen.
December 2014. Namens Bestuur Stichting Meierijsche Museumboerderij,
Hans van Sleuwen, voorzitter.

1

De musealisering van het platteland. De historie van een Brabants boerenhuis (Nijmegen 2002).
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Voor wie:
Dit beleidsplan is allereerst bedoeld voor onze medewerkers maar ook voor alle
instanties en personen die een relatie met ons museum onderhouden of ons
ondersteunen. en begeleiden, onderwijsinstellingen in en rond Bernheze, voor
belangstellenden en uiteraard ook voor allen die – in welke vorm dan ook – betrokken
zijn bij het museum.

1.2 Kerntaken en streefdoelen
Museale kerntaken
De Meierijsche Museumboerderij onderschrijft de kerntaken met betrekking tot een
professioneel museum geformuleerd door ICOM (International Councils of
Museums): ‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de
gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht
op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en
hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’ (ICOM
1974). Tevens onderschrijft de Meierijsche Museumboerderij de Gedragslijn voor de
Museale Beroepsethiek van de Nederlandse Museumvereniging en ICOM Nederland,
1999.
Streefdoelen:
Het museum geeft zichzelf voor de periode 2015-2019 de volgende opdracht :
Wij willen:
1. verhalen en objecten van mensen die in de Brabantse Meierij van rond 1900
op een boerderij leefden en werkten presenteren.
2. een levendig en (toeristisch) attractief centrum zijn voor jong en oud met
behoud van de, ons museum zo kenmerkende gemoedelijke huiselijke sfeer
voor medewerkers en bezoekers.
3. Onze educatieve activiteiten voor bezoekers ( volwassenen, jongeren en
kinderen) verder uitbreiden in aantal en diversiteit.
Profilering
De Meierijsche Museumboerderij wil zich nog meer divers gaan profileren in de
samenleving. Wij willen een bruisende culturele, toeristische en educatieve
boodschap uitdragen. Onze doelen blijven daarbij volledig in overeenstemming met
het oorspronkelijke doel waartoe de Stichting Meierijsche Museumboerderij op 22
april 1976 werd opgericht maar we leggen de accenten anders.2 Meer op het
verzamelen, vertellen en laten beleven van verhalen van mensen waarbij voorwerpen
(als erfgoed) een belangrijke ondersteunende rol spelen.

2

De oprichtingsakte werd verleden door notaris J.L.M. Wedemeijer te Berlicum. Het oorspronkelijke
doel van de stichting luidt volgens de statuten:
a. De inrichting en het beheer over een Meierijsche boerderij met erf, overeenkomstig de leef- en
werkgewoonten van een eenvoudig Meierijs boerengezin van rond negentienhonderd.
b. De expositie van boeren- en andere gebruiksvoorwerpen uit het verleden.
c. Het onder de aandacht brengen van het publiek van de onder 2a en 2b genoemde.
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1.3 Stand van zaken bij aanvang van het vorige beleidsplan (20102014)
Tussen 2006 en 2010 (periode voor-vorige beleidsplan is veel in gang gezet. Er werd
nieuwbouw gepleegd, de nieuwe karschob. Die dient als educatief centrum,
museumdepot en bak-educatie ruimte. Die ruimte wordt intensief benut voor
meerdere doeleinden.
Sterke punten die we willen behouden:
Bezoekers ervaren de unieke sfeer: met het betreden van den “herd” voelt men de
huiselijkheid van het leven op het oude meierijse platteland. De sfeer in het unieke
museumgebouw zelf wordt nergens verstoord door moderne technieken.
De Meierijsche Museumboerderij is een museum met een eigen sfeer en een
enthousiaste groep van inmiddels zo’n 75 mensen eromheen. Het museum draagt
zorg voor het behoud, voert diverse educatieve programma’s uit voor basisscholen,
scholen voor voortgezet onderwijs en ouderen. Het leeuwendeel van die programma’s
is/wordt door eigen mensen geschreven. Hoewel er beperkte middelen zijn om
reclame te maken lukt het prima om de museumboerderij onder de aandacht van het
brede publiek te brengen. Dit laatste gebeurt vooral door middel van persberichten,
bijzondere evenementen, meerdere folders, de website (www.museumboerderij.nl) en
social media, zoals Twitter.
Aan zwakke punten wordt gewerkt:
Het museum draait geheel op ( merendeels al wat oudere) vrijwilligers waardoor er
gewaakt moet worden voor continuïteit. Dankzij een gerichte uitbreiding van het
vrijwilligersbestand en de nodige bijscholing, is de noodzakelijke deskundigheid “in
eigen huis” aanwezig. Dankzij de nieuwbouw, die met Europese, provinciale- en
gemeentelijke (Bernheze) subsidie gerealiseerd werd in de vorige planperiode is er
momenteel geen ruimtegebrek. Er is nog beperkt ruimte voor uitbreiding van onze
educatieve taak. Met enige regelmaat wordt er ambachtelijk brood gebakken door een
vaste ploeg. Het nieuwe ondergrondse en klimaat behandelde depot voorziet in zijn
behoefte. Om de diverse taken en werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren werd (
en wordt) het aantal medewerkers verder uitgebreid.

1.4 Opzet beleidsplan
In de volgende hoofdstukken komt de visie van de museumboerderij voor de komende
jaren aan de orde. Allereerst de beheers aspecten. Dan volgt de visie over collectie,
presentatie en publiek. Tenslotte komt de organisatie aan bod.
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2. Huisvesting en beheersaspecten
2.1 Huisvesting: relatie met Stichting Het Geleer
Toen in 1976 het initiatief ontstond tot het oprichten van een museumboerderij was
het pand aan de Meerstraat eigendom van de gemeente Heeswijk-Dinther. Deze
verhuurde het pand aan de “Stichting Meierijsche Museumboerderij”. Later heeft de
gemeente het pand – in verhuurde staat – verkocht aan “Stichting Vakantieoord De
Wildhorst”. Vakantieoord De Wildhorst (later geprivatiseerd en momenteel Landgoed
de Wildhorst) ligt pal naast de museumboerderij.
Tussen beide stichtingen werd een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Stichting
Vakantieoord De Wildhorst heet nu Stichting Het Geleer. Deze stichting die als
doelstelling heeft: het, namens de gemeenschap stimuleren van cultuur en
cultuurhistorische projecten en het bevorderen van toerisme is eigenaar van de
museumboerderij aan de Meerstraat 28. De “Stichting Meierijsche Museumboerderij”
huurt het complex.

2.2 Aanpassingen huisvesting
Onder toezicht van de eigenaar, Stichting Het Geleer en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg vond in 2005-2006 renovatie van de boerderij plaats. Het museum
(rijksmonument en daarom jaarlijks geïnspecteerd) verkeert in 2014 in technisch
optimale staat.
De zorg voor verbeteringen aan het museum- in het kader van collectie, publiek – de
verantwoording voor het Beleidsplan en de begrotingen en jaarrekeningen rekent het
bestuur van de Stichting Meierijsche Museumboerderij tot haar eigen taken. V.w.b.
onderhoud en beheer zijn er goede afspraken met de eigenaar.
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2.3 Financiële basis
Het bestuur stelt elk jaar een jaarrekening, een begroting en een jaarverslag op.
Financiële stukken en jaarverslag samen worden mede gebruikt als evaluatie van de
stand van zaken binnen het museum. De financiële positie is redelijk stabiel en moet
dat in de planperiode ook blijven.
Inkomsten
Het museum heeft inkomsten uit structurele- en incidentele subsidies, entree gelden
(individuen, schoolbezoeken en andere groepen), uit educatieve programma’s, uit
fotoreportages en huwelijkssluitingen, uit verkoop van koffie/thee/fris en uit
sponsoring..
Het aantal bezoekers bedraagt momenteel ongeveer 6000 personen per jaar. Onze
ambitie is, om geleidelijk door te groeien..
Subsidie gemeente Bernheze
De Stichting Meierijsche Museumboerderij ontvangt een structurele subsidie van de
gemeente Bernheze .
Stichting Het Geleer
Met uitzondering van “de Karschob” die eigendom is van Stichting Meierijsche
Museumboerderij is Stichting Het Geleer de eigenaar van gebouwen en grond. Er
vindt planmatig en goed overleg plaats tussen beide stichtingen.
Sponsoring Rabobank Bernheze/Maasland
In het kader van een sponsorovereenkomst met de Rabobank kunnen basisscholen uit
het werkgebied van de bank (de gemeenten Bernheze, voormalig Maasdonk en Lith)
gratis deelnemen aan het educatieve programma voor groepen 5 (“Jet en Jan jong in
1910”). Deze overeenkomst geldt tot augustus 2015. Door fusie met Rabobank Oss en
omstreken in december 2014, vindt er afstemming plaats tussen beide banken. Voor
zover bekend, .ligt het in beider intentie om de bestaande overeenkomst te verlengen.
Uitgaven
Bealngrijke uitgavenposten op de jaarrekening zijn belastingen, huur, energielasten,
onderhoudscontracten (bijv. alarmering) en opleidingen.
Ingrijpende bouwkundige aanpassingen en/of het maken van tentoonstellingen en
educatieve of toeristische projecten zijn vaak kostbaar. Naast de inzet van eigen
middelen zoeken we vaak externe ondersteunende financiering.

2.4 Verzekeringen
De Stichting Meierijsche Museumboerderij heeft, via een gemeentelijke regeling voor
vrijwilligers ( collectieve verzekering gemeente Bernheze) , een ongevallen- en een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers. Verder is er, onder
verantwoordelijkheid van de eigenaar, een verzekering voor de museumgebouwen.

2.5 Veiligheid
Huidig systeem
Het museum beschikt over voldoende EHBO-benodigdheden die voor alle
medewerkers goed toegankelijk zijn.
Problemen rond veiligheid tijdens/ buiten de openingstijden van het museum worden
gemeld aan de voorzitter van de werkgroep Beheer.

7

Beleidsplan Meierijsche Museumboerderij 2015-2019

Risico-inventarisatie en incidentenregistratie
Risico-inventarisatie en incidentenregistratie vindt plaats op basis van de ervaringen .
Demonstraties met risico’s rond (brand)veiligheid worden, vanaf de vaststelling in
2009 van de eerste versie van het Calamiteitenplan uitgevoerd in overleg met de
brandweer.
Gebruiksfunctie
Op dit moment geldt de gebruiksfunctie ‘bijeenkomstfunctie’ met bezettingsgraad B2, dat wil zeggen een aanwezigheid van maximaal 60 personen in totaal in het
complex. Met uitzondering overschrijden we dit aantal.
Brandveiligheid
De huidige voorzieningen ten aanzien van de brandveiligheid m.b.t. de gebouwen
vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, Stichting ’t Geleer. Er zijn:
- brandblusapparaten (4 stuks) in het museum.
- geen officiële vluchtgangen, maar voldoende mogelijkheden om het pand te
verlaten. Vluchtuitgangen zijn meteen zichtbaar.
- er vindt inspectie door de brandweer plaats (laatste keer: 2 september 2004)
Voor de verantwoordelijkheid van Stichting Meierijsche Museumboerderij komen de
brand meld- annex inbraakinstallatie van de schob, de karschob, ‘t skuurke en het
jaarlijks oefenen en up-to-date houden van het “Calamiteitenplan, versie 2 van 2015”..
Calamiteitenplan
Een drietal medewerkers zijn, onder leiding van Erfgoed Brabant op cursus geweest.
Dat heeft geleid tot het realiseren en presenteren, in september 2009 van een
“ Calamiteitenplan”. ( vanaf jan. 2015 is versie 2 operationeel). Het plan bevat een
organisatie-overzicht met afspraken, een waarschuwingssysteem en plan van aanpak
bij calamiteiten ten aanzien van personen, gebouwen en ten aanzien van de
museumcollectie. Ons museum is ook deelnemer aan het “Netwerk Veiligheidszorg”.
Er wordt geoefend op alle genoemde aspecten door onze medewerkers.
Organisatie: veiligheidsmedewerker en museum medewerkers
Met betrekking tot de organisatie van de veiligheid zijn 2 medewerkers van het
museum namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de taak
van veiligheidszorg. Deze medewerkers hebben bij calamiteiten de leiding en zij
dragen zorg voor:
 het uitvoeren en zo nodig bijstellen van het “Calamiteitenplan 2015”.
 het bijhouden van een incidentenregistratiesysteem .
 de instructie op dit gebied aan de museum medewerkers
 het onderhouden van een goede relatie met brandweer en EHBO
 de uitvoering van contracten met installateurs met betrekking tot het onderhoud
van cv, alarm en elektrische installaties.
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3. Collectie
3.1. Collectiebeschrijving
Het museum begon in 1976 actief met het verzamelen van huisraad en
interieurinrichting, werktuigen en gereedschap, allemaal voorwerpen met betrekking
tot de cultuur van de Meierij van Den Bosch en behorend tot een boerenbedrijf in de
Meierij: De collectie omvat ongeveer 1200 voorwerpen die eigendom zijn van de
Stichting Meierijsche Museumboerderij. Een uitzondering vormt een oude unster uit
1720. Deze is eigendom van een particulier en is in langdurige bruikleen bij de
Meierijsche Museumboerderij.
Regelmatig worden er spontaan voorwerpen naar het museum gebracht. Dit zijn vaak
objecten uit de jeugdjaren. Die voorwerpen worden beoordeeld, geregistreerd en
opgeslagen in het kelderdepot door 2, speciaal daarvoor aangewezen medewerkers.
Ook de verhalen en herinneringen die er vaak bij horen worden geregistreerd.

Cultuurhistorische waarde
In het kader van het MUSeum Inventarisatie Project (MUSIP) is er in 2004 een
rapportage samengesteld over de collectie van de Meierijsche Museumboerderij. Het
museum bevat één object van nationale betekenis, namelijk een unster uit 1720. 95%
van de collectie heeft een hoge attractie- en presentatiewaarde. Van regionaal belang
zijn de dorsmanege en dorsmachine die met het oog op de omvang vaak ontbreken in
agrarische collecties .
Kerncollectie
In de MUSIP-rapportage gaat men uit van een kerncollectie die ongeveer 75% van
alle voorwerpen van de museumboerderij omvat. In het museum (boerderij) zijn
voorwerpen opgenomen die passen bij de inrichting van een boerderij anno 19001930. Ten behoeve van de presentatie in schob en karschob zijn eveneens voorwerpen
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geselecteerd.3 De objecten in museum, schob en karschob behoren tot de
kerncollectie.
De collectie textiel (woontextiel die werd verworven ter aankleding en inrichting van
bedsteden en kasten en kleding) ondersteunt de kerncollectie. De collectie kleding is
opgeslagen in het depot (depotcollectie). Een werkgroep kleding inventariseert,
restaureert momenteel de collectie kleding. In 2015 zal er voor het eerst een
kledingexpositie van het eigen bezit van het museum plaatsvinden. Met enige
regelmaat wordt er oude kleding geschonken aan ons museum.

3.2 Collectievorming- en collectie afstoting
De Meierijsche Museumboerderij verzamelt niet meer actief omdat de inrichting van
de boerderij al (over)compleet is. Bij aanbiedingen van nieuwe voorwerpen wordt,
door de werkgroep “Collectiebeheer” beoordeeld of ze de bestaande collectie
versterken. Bij een positief antwoord wordt het voorwerp door de werkgroep
geregistreerd en ontvangt de schenker desgevraagd een schriftelijke bevestiging van
schenking. Het museum koopt geen voorwerpen maar aanvaardt uitsluitend
schenkingen. Het museum stoot in principe geen voorwerpen af . De procedure rond
eventuele afstoting van voorwerpen (registratie en schriftelijke bevestiging) wordt
door genoemde werkgroep uitgevoerd na consultatie van de aangewezen
vertegenwoordigers van het bestuur. Bij eventuele afstoting van collectie zal de
Gedragslijn van de museale beroepsethiek worden gehandhaafd en de Leidraad
Afstoten Museale Objecten worden gevolgd.

3.3 Behoud en beheer
Het museum draagt –binnen de mogelijkheden- zelf zorg voor de collectie. De staat
van de meeste voorwerpen is te omschrijven als ‘voldoende tot goed’. Er vindt
planmatig controle plaats naar de toestand van de collectie.
De bewaaromstandigheden binnen de museumgebouwen zijn goed. Ten aanzien van
klimaatbeheersing heeft het museum vloerverwarming en wandverwarming in het
voorhuis van het hoofdgebouw. De depotruimte in de kelder van de karschob is
verwarmd en klimaat behandeld.. Zowel in het museum als in het depot worden
permanent metingen verricht. Zonodig wordt onze “ontvochtiger” ingezet. Museum
en bijgebouwen worden wekelijks schoongemaakt en er wordt voortdurend en
planmatig onderhoud gepleegd aan de collectie.
Het behoud van kwetsbare materialen is daarmee op orde.

3.4 Collectieregistratie, -documentatie en onderzoek
De collectie is ( en wordt) op de gebruikelijke wijze geïnventariseerd en geregistreerd.
Daarvoor gebruikt het museum een Excel-programma dat in 2015 overgezet wordt
naar het programma AdLib-basis. Alle voorwerpen zijn, volgens de voorschriften
beschreven en geregistreerd..
Documentatie en onderzoek
Al enkele jaren registreren we digitaal de verhalen van oudere medewerkers en
inwoners van Bernheze en de regio. Daarvoor beschikken we over een digitale
voicerecorder, videocamera en laptop. De verzamelde verhalen zijn opgeslagen maar
moeten, in deze planperiode, nog worden verwerkt en ingevoegd in AdLib. Op die
3

Zie voor een inhoudelijke evaluatie “ De musealisering van het platteland. De historie van een
Brabants boerenhuis” (Nijmegen 2002) blz. 162-165.
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manier kunnen ze dan als informatie bron worden gebruikt voor iedereen die met
gerichte vragen naar het museum komt. Het museum wordt incidenteel door studenten
(bijv. Reinwardt Academie Amsterdam) gevraagd mee te werken aan scripties ten
behoeve van studie, die betrekking heeft op onderwerpen “rondom”ons museum. Wij
staan daar positief tegenover en verlenen zoveel mogelijk medewerking.

3.5 Gebruik
Ten behoeve van de educatieve projecten wordt een deel van de kelder collectie
ingezet. Hierbij gaat het om overcomplete objecten of om voorwerpen die speciaal
voor dit gebruik zijn aangeschaft of zelf gemaakt.
Bruikleen
Voorwerpen van het museum worden niet in bruikleen gegeven. Om die reden
bestaan er daarvoor geen procedures. Het museum leent in principe ook niet van
andere instellingen of particulieren.

4. Presentatie
4.1 Inhoud en doelgroepen: interactie
In het verleden heeft ons museum vooral gewerkt aan het verzamelen en behouden
van voorwerpen. Momenteel ligt bij ons het accent op het vertellen van verhalen die
met de bewaarde voorwerpen samenhangen.
In het museum worden verhalen van mensen over het (agrarische) verleden in
Bernheze en omgeving verzameld en gepresenteerd. Sinds de bouw van een
uitgebreide vitrines-ruimte (2014) op zolder wordt het aanbod verbreed.
Door deze benadering is de presentatie in de museumboerderij geen kijktafereeltje,
maar een levendig geheel. Dit sluit aan bij de behoefte van veel museumbezoekers,
die bij ons op zoek gaan naar de kwaliteiten in de wereld van hun vaak agrarische
voorouders. Veel mensen tonen opvallend veel belangstelling voor een samenleving
waarin rust, sfeer, natuur, samenwerking en duurzame land- en tuinbouw gewoon
waren.
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4.2 Museumboerderij: niet statisch- maar een actieve beleving.
Overbodige exemplaren uit de collectie worden in depot geplaatst. De presentatie in
het museum is levendig en interactief. Het vuur in den herd brandt echt, de pomp
pompt water op en in de bakoven wordt brood gebakken. De dorsmachine+ manege
werken echt, er wordt gedorst en in de waterput zit water. In de geriefhof worden
(oude) groenten verbouwd en het eten wordt in weckflessen bewaard in de kelder.
Wij hebben het museum (de boerderij) daarop aangepast.
Versterking van de beleving voor kinderen en volwassenen
Binnen de mogelijkheden organiseren we, in en rondom het museum, steeds meer
activiteiten voor en door bezoekers waardoor ze de boerderij niet alleen kunnen
bekijken, maar waarbij ze ook allerlei aspecten van het oude boerenleven
daadwerkelijk leren kennen. Denk aan het bakken van brood in de oven in de
karschob, het dorsen van graan met behulp van dorsvlegels en met een dorsmachine
en het proeven, koken, wecken enz. van oude gewassen uit eigen tuin. Wekelijks
wordt er gewassen met water uit de put, eigengemaakte zeep en de was ligt te drogen
op de “bleek” (=grasveld). Allerlei oude ambachten, worden nagebootst. Ook “den
hof” heeft een belangrijke educatieve functie als demonstratie-middel van oude
gewassen en als productie-tuin. Ook houden we kippen en duiven.

4.3 De schob, educatie- en ontvangstruimte.
Dit zelfstandige gebouw naast het museum is niet authentiek, maar een reconstructie
van een schob die ooit bij de boerderij hoorde en diende voor de opslag en stalling
van werktuigen. Voor het museum vervult dit gebouw de functie van ontvangstruimte
van groepen, als kantine en als ruimte voor een moderne en interactieve presentatie.
Het museum ontwikkelde in 2014 een eigen promotie-demonstratie-film.
Deze film-presentatie gaat over de geleidelijke modernisering van het platteland in
Bernheze en omgeving met speciale aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van de
Meierijsche Museumboerderij en de streek.
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4.4 De “nieuwe” karschob
Onder eigen regie werd, in 2011, de nieuwe karschob gerealiseerd. Daartoe werd een
subsidie-traject, waarbij in eigen beheer subsidie werd verworven bij gemeente,
provincie en Europa doorlopen. Het museum heeft nu de beschikking over een
professionele educatie-ruimte, een toilet voor mensen met een beperking, een
bakoven+ruimte en een ondergrondse, geklimatiseerde, depot-ruimte.
Inhoud en voorzieningen
De nieuwe schob heeft meerdere functies: tentoonstellingsruimte voor vaste- en
wisselexposities, de ontvangst van grotere groepen; het bakken van brood en het
aanbieden van veelsoortige educatieve programma’s. Er is een beperkte
cateringfunctie. De karschob beschikt over een houtgestookte bakoven in het entree/
keukengedeelte en over een museumdepot en voorraadruimte in de kelder onder het
hele gebouw.

5. Museum en publiek
5.1 Openingstijden
Het museum is, voor publiek geopend van april t/m september op dinsdag- en
woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van
13.00 uur tot 16.00 uur. Voor de educatieve programma’s voor basisscholen is van
februari tot en met november elke dinsdag en vaak donderdag gereserveerd. Voor alle
andere educatieve/ toeristische groepsbezoeken kan (op afspraak) het hele jaar door,
6 dagen in de week (m.u.v. de dinsdag) , worden gereserveerd. Er kan telefonisch en
digitaal worden geboekt.

5.2 Publieksbegeleiding, educatie en samenwerking.
Publieksbegeleiding is aanwezig in de vorm van onze gidsen die bezoekers
verwelkomen en rondleiden. In de schob zijn gastvrouwen/ gastheren aanwezig voor
ontvangst, entreeheffing, bedienen audio-visuele middelen en het schenken van
koffie/ thee. In deze planperiode wordt een beslissing genomen m.b.t. het begeleiden
van bezoekers via mobiele presentatie-apparatuur.
Educatie: Voor kinderen uit groep 5 van de basisschool zijn er de projecten: “Jet en
Jan, jong in 1910” en “Karel en Kaatje”. . Groep 2 Voortgezet Onderwijs heeft het
programma: “Honderd jaar terug, het sobere leven van je overgrootouders”. Voor
oudere ouderen is het programma: “Witte ge da nog ?” bestemd.
Daarnaast voeren we programma’s uit met een educatief tintje ( “Sinterklaas in de
bedstee”/ “100 jaar boerenleven in EEN dag, samen met fam. van Cleef/ “70 jaar
bevrijding”, tijdelijk t/m 2015)
We staan open voor samenwerking met derden voor wat betreft het ontwikkelen van
nieuwe producten.
Samenwerking: Ten aanzien van Educatie werkt de Meierijsche Museumboerderij
nauw samen met Erfgoed Brabant en CUBE Bernheze (=Cultureel Bernheze, de
culturele marktplaatshouder van Bernheze) en met Plein ’23, de marktplaatshouder
van Veghel. Ook zijn we lid van de organisatie van AA-land ondernemers (toerisme
etc.) en volgen we allerlei regionale ontwikkelingen op het gebied van toerisme.
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5.3 Informatievoorziening
Bezoekers kunnen meer informatie over de collectie en over het museum lezen in 1/
“De musealisering van het platteland etc.” 2/ “Leven en werken rond 1900” 3/
“Doorgeven om te behouden” .4 Verder is er een gratis folder met informatie over het
museum. 5/ Er zijn meerdere thema-films beschikbaar 6/ In de schob staan 3 vitrines
met thematische informatie, waaronder de regio-heilige Cunera.7/ De zolder van het
museum is de plaats voor de jaarlijkse wissel-exposities. Voor onze medewerkers is er
het eigen museumblad: “Boerderij Bulletin”.
Voor informatie over het museum is er de website: www.museumboerderij.nl

6. Organisatie
Het aantal vrijwilligers is in de afgelopen planperiode opnieuw toegenomen (75 per 11-2015). De taken zijn verdeeld over werkgroepen die aangestuurd worden door een
(bestuurs)lid. Alle nieuwe vrijwilligers volgen een interne, of soms externe opleiding.
Er wordt, indien nodig, bijgeschoold.

6.1 Bestuur
Het bestuur opereert als een team met een duidelijke interne taakverdeling. Het
bestuur staat nadrukkelijk tussen alle medewerkers. Een aantal hebben deelgenomen
aan een bestuurstraining voor non-profit organisaties, uitgevoerd door een
medewerker van de Sesam Academie. Verder is er door individuele bestuursleden
deelgenomen aan cursussen m.b.t. PR, educatieve aantrekkelijkheid, veiligheid,
collectie-registratie, sociale hygiëne. Het bestuur wordt bij meerdere taakvelden
begeleid door medewerkers van Erfgoed Brabant en door externe adviseurs. Het
bestuur bestuurt maar is tevens en bewust op uitvoerend niveau actief. Het bestuur
onderhoudt een goede relatie met het bestuur van Stichting Het Geleer.
4

1/ Gerard Rooijakkers, Anneke van Lierop en Renate van de Weijer (red.), De musealisering van het
platteland. De historie van een Brabants boerenhuis (Nijmegen 2002). 2/ Anneke van Lierop:”Leven
en werken rond 1900” 4. Merouschka Onderstal: “Doorgeven om te behouden”(eindscriptie Reinwaldt
Academie 2009)
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Taakverdeling binnen het bestuur:
De taken zijn als volgt verdeeld:
Hans van Sleuwen, voorzitter bestuur Stichting Meierijsche Museumboerderij, PR en
communicatie; externe vertegenwoordigingen; beheer website; redactie Boerderij
Bulletin; lid werkgroep Activiteiten.
Diny van der Pas., secretaris, planningen bezoekers; maken van roosters en
afspraken met medewerkers; notuleren bestuursvergaderingen, beheer archief, inkoop
catering.
Cor van Gemert, penningmeester, meerjarenbegrotingen, financiële jaarverslagen,
tussentijdse financiële rapportages.
Jan van Berkel, leider werkgroep Beheer. ICT-verantwoordelijke, lid werkgroep
Activiteiten.
Wim van Lith, leider werkgroep Activiteiten, ontwikkeling evenementen.
Marlies Lennings. leider werkgroep educatieve projecten; ontwikkeling
lesprogramma’s; Jet en Jan en Karel en Kaatje, leider werkgroep kleding
De Meierijsche Museumboerderij kent 1 externe adviseur, namelijk; Bram Meijer,
adviseur horeca-zaken.
De instructeurs ( jan. 2015- Huib Juyn en Lambert v.d. Berg) hebben als taak;
organisatie, kennismaking met- en opleiding van de nieuwe medewerkers en de
interne opleiding van de gidsen.

6.2 Vrijwillige medewerkers
Onze vrijwilligers mogen hun eigen voorkeur volgen via deelname aan een of
meerdere werkgroepen Daarnaast worden de medewerkers uitgenodigd om waar
nodig kennis en kunde te vergroten door cursussen te volgen. Voor de medewerkers
worden er regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Over museumzaken en taken
wordt in de werkgroepen gediscussieerd. Via het “Boerderij Bulletin” en periodieke
nieuwsbrieven worden medewerkers geïnformeerd over alle museumzaken. Het
museum zorgt voor verzekeringen en passende bedrijfskleding (kiel of schort). Het
bestuur wil nadrukkelijk blijven investeren in “goede sfeer” en “teambuilding”.

6.3 Beschrijving en taken van de werkgroepen
*Gidsen: Het ontvangen en rondleiden van groepen bezoekers in het museum. Het
uitvoeren van programma’s zoals: “Witte ge da nog” voor oudere ouderen.
*Jet & Jan: Het uitvoeren van het programma: “Jet en Jan, jong in 1910”voor
basisscholen.
*Karel en Kaatje: Het uitvoeren van het programma: “Karel en Kaatje en de oude kist
op zolder” voor basisscholen.
*Uit de tijd van je overgrootouders: Het uitvoeren en beheren van het programma
voor 2e klassen voortgezet onderwijs.
*Werkgroep Beheer: Onderhoud en inrichting van gebouwen en omgeving;
collectieregistratie, onderhoud en –documentatie; collectiebehoud en beheer;
begeleiding bouwprojecten; inkoop catering; horeca; invullen beheerdersfunctie
*Gastvrouwen: verzorgen catering; ontvangst gasten, inning entree-geld.
*Bakkersgroep: Het stoken van de oven, bakken van brood enz. en uitleg aan publiek.
*Werkgroep kleding en exposities”: Het beheren, onderhouden en registreren van de
kledingcollectie; het opzetten en inrichten van vitrines i.v.m. exposities
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*Werkgroep PR en Communicatie: Zorgen voor de interne communicatie; het
organiseren en uitvoeren van PR; contact onderhouden met de pers; onderhoud van de
website; uitvoeren van het museumblad: “Boerderij Bulletin”; zorg voor reclamematerialen; marketing.
*Werkgroep Educatie: Het plannen en uitvoeren van diverse educatieve
programma’s; het schrijven/ actualiseren van nieuwe en bestaande educatieve
programma’s; actief contact onderhouden met scholen; het werven van nieuwe
scholen voor educatieve programma’s; scholen en bijscholen van medewerkers.
*Werkgroep Activiteiten: Het bedenken, organiseren en uitvoeren van nieuwe- en
bestaande evenementen. Het voeren van PR voor die evenementen.

6.4 De medewerkers per werkgroep: Situatie jan. 2015
*Gidsen (aantal:24 ): Huib Juyn; Jan v.d.Akker; Tiny v.d. Berg; Lambert v.d.Berg;
Jo v.d. Berg; Henk Bronts; Piet Buys; Henk Buys; Theo Danen; Harry Daandels;
Toon v.Dijk; Nico v. Doorn; Harry Hanegraaf; Dora v. Helvoort; Marinus v.
Helvoort; Ad Ketelaars; Ad v.d.Koevering; Harrie Langens; Henk Loeffen; Bart v.
Rooij; Hendrik v. Rooij; Cor Verberk; Frans v.d. Wijst; Wim v. der Zanden
*Beheer (aantal: 16 ): Jos van Empel; Albert v.d. Berg; Jan van Berkel; Helna v.d.
Boom; Henk Bronts; Piet Buijs; Henk Buijs; Huib Juijn; Jet v.Liempd; Tini van
Lieshout; Mari Lucius; Jo Sigmans, Willie v.Sleuwen; Ad van Zandbeek; Grard
v.Zoggel; Anny v. Zutphen.
*Gastvrouwen ( aantal: 20): Jet v. Liempd; Will Blommers; Betsie v.d.Boom;
Helna v.d.Boom; Nelly v.Cleef; Petra Dobbelsteen; Thea Donkers; Dina Gevers; Dora
v.Helvoort; Dorine v.d.Heuvel; Tonnie v.Lieshout; Ans Loeffen; Riet v.d.Pol; Carla
v. Schijndel; Sieny v. Schijndel; Marie-Louise v. Sleuwen; Els v. Sleuwen; Lia v.d.
Wetering; Hennie v. Zandbeek; Anny v.Zutphen;
*Bakkersgroep (aantal: 7 ): Jos v. Empel; Jo v.d.Heuvel; Jan v.d.Pol; Jo Putmans;
Willie v. Sleuwen; Peter Smulders; Lia v.d.Wetering;
*Werkgroep Kleding en Exposities (aantal: 7): Marlies Lennings, Nelly v.Cleef,
Marie-Louise v.Sleuwen, Henny v. Zandbeek, Jet van Liempd, Els van Sleuwen.
*Jet & Jan (aantal: 23): Marlies Lennings; Tini v.d.Berg; Jan v.Berkel; Will
Blommers; Nelly v.Cleef; Theo Danen; Thea Donkers; Nico v.Doorn; Cor v.
Gemert; Dina Gevers; Harry Hanegraaf; Dora v.Helvoort; Hein v.Houtum; Ad
v.d.Koevering; Francis v.d.Koevering; Peter Kriele; Annie Kriele; Maja Pennings; Jo
Putmans; Corry v.Rooij; Els v. Sleuwen; Cor Verberk; Wim v.d.Zanden.
*Karel en Kaatje( aantal: 14):Marlies Lennings, Jan v. Berkel; Harry Hanegraaf;
Francis v.d.Koevering; Tonnie v.Lieshout; Ans Loeffen; Corrie v. Rooij; Carla v.
Schijndel; Peter Smulders; Cor Verberk; Ad v.d. Koevering; Annie Kriele; Maja
Pennings; Theo Danen.
*Uit de tijd van je overgrootouders( aantal: ) Cor Verberk, Hans v. Sleuwen+
wisselende medewerkers.
*Educatie/ lesprogramma’s ontwerpen (aantal: 6 ): Marlies Lennings; Cor
Verberk; Francis v.d.Koevering; Corry v.Rooy; Thea Donkers, Annie Kriele.
*Aktiviteiten (aantal: 5): Susanne Haerkens; Harry Daandels; Henk Loeffen; Jos
van Empel; Hans van Sleuwen.
*P.R.en Communicatie (aantal: 1): Hans van Sleuwen.
*Bestuur: zie blz. 14 en 15.
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7. Samenvatting doelstellingen
7.1 Overzicht concrete doelstellingen
In de vorige hoofdstukken is omschreven wat de hoofddoelen van de Meierijsche
Museumboerderij zijn. De concrete doelstellingen 2015-2019 die in de vorige
hoofdstukken deels aan de orde zijn gekomen zijn samengevat in onderstaand
overzicht.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

Zorg voor de collectie – doelen:
Onderhoud collectie
Voorwerpen omzetten in AdLib/ toevoegen digitale foto’s en verhalen.
Verzamelen en verwerken van verhalen, gegevens en documentatie over de collectie, zo
mogelijk in samenwerking met anderen/ invoegen in AdLib.
Beheren van de (kelder) depot collectie.
Maatregelen treffen met betrekking tot het behoud van de collectie
Het op papier zetten van een verwervings-afstotingsbeleid
Het opzetten van een (permanente) expositie van kleding
Uitbreiden educatieve functie van “den hof”

Zorg voor publiek – doelen:
Verbeteren en beter toegankelijk maken van de (digitale)presentatie in de schob/karschob.
Ontwikkelen van meer en diverse lespakketten/ ontwikkelen van arrangementen, samen met
andere aanbieders
Verdere aankleding en verlevendiging van het erf (dieren en voorwerpen naar situatie 1900).
Aanzet maken naar een digitale vorm van rondleiden door het museum.
Communicatie en PR verbeteren, onder meer door het verbeteren website/ meer inzetten van
social media.
Aanbieden van beperkte horeca functie en mogelijkheden, in relatie tot museumbezoek –
opleiding medewerkers waar nog nodig. Het museum is gecertificeerd en heeft een
(lichte)horeca-vergunning.

7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14

Bedrijfsvoering – doelen:
Verdere uitbouw en toerusting van de bestaande werkgroepen.
Het uitvoeren en actueel houden van het Calamiteitenplan 2015. Het toerusten van
medewerkers t.a.v. veiligheidszorg. Het up-to-date houden van plannen zoals
Bezoekersreglement enz.
Flexibeler openingstijden voor individuele bezoekers
Uitbreiding van het aantal bezoekers door een meer divers programma-aanbod.
Uitbreiden van het sponsorbestand+ vereniging van Vrienden.
Het behouden en onderhouden van de officiële museumstatus .
Uitbreiding samenwerking met Heemkundevereniging “De Wojstap”.
Ruimte bieden voor studie/ vergaderingen voor externen/ er dient een relatie te bestaan met
de doelstellingen van het museum
Elk jaar een ander thema kiezen en uitwerken
Uitbreiding lezingen/ informatievoorziening
De museum en depotcollectie van Excel naar AdLib overzetten/ uitbreiden met foto’s en
verhalen en op orde houden
Aanpassen schob/ karschob met digitale mogelijkheden (bijv. digibord/ smartboard)
Permanente actie: het werven van vrijwillig medewerkenden
Vergroting terrasverharding ( met name voor evenementen)

8. Bijlagen
8.1 Overzicht geraadpleegde literatuur
1. “Leven en werken rond 1900”, door mevr. drs. A. van Lierop (heruitgave 2007
door Stichting Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther ).
2. “De musealisering van het platteland, de historie van een brabants
boerenhuis”door prof.dr.G. Rooijakkers, mevr. drs.A. van Lierop, mevr. drs. R.v.d.
90 5875 013 2 )
3. “Doorgeven om te behouden”, studie n.a.v. Meierijsche Museumboerderij door
Merouschka Onderstal (eindscriptie Reinwaldt Academie 2009).
4. “Erfgoed moet je doen”, syllabus van gevolgde cursus door H. van Sleuwen, M.
Lennings, C. Verberk en F.v.d. Koevering bij Erfgoed Brabant, winter 2008 /2009
5. “Kiezen voor Klassen”, syllabus van gevolgde cursus door H. van Sleuwen,
M.Lennings, C. Verberk bij Erfgoed Brabant, winter 2008 /2009.
6. “Reglement Museumregistratie” 3e herziene druk 2006, Stichting Het Nederlands
Museumregister.
7. “Handreiking voor het schrijven van een Collectieplan” herziene versie door
ICN en LCM
8. “Calamiteitenplan Meierijsche Museumboerderij” hernieuwde uitgave 2015
door J. van Empel, A. van Zandbeek en H. van Sleuwen. Uitgave door Bestuur
Stichting Meierijsche Museumboerderij
9. “Bezoekersreglement Meierijsche Museumboerderij”, uitgave door Bestuur
Stichting Meierijsche Museumboerderij.
10. “Beleidsplan Meierijsche Museumboerderij, editie 2010-2014”. Uitgave door
Bestuur Stichting Meierijsche Museumboerderij.
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