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Het jaar begon zonnig! In februari waren de schoolprogramma’s alweer begonnen en
de agenda liep al weer aardig
vol. Met maar liefst 6 evenementen op het programma, beloofde 2020 een topjaar te
worden. Corona was toen vooral nog een “ver weg” probleem! Totdat, begin maart,
het noodlot toesloeg. Alles ging
op slot en, door de beperkte
ruimte in onze boerderij bleek
de 1,5 meter afstand moeilijk
te realiseren. Daardoor was er,
tijdens de schaarse openingsmomenten,
nauwelijks
publieksbezoek
mogelijk.
Het
werk ging gewoon door ! Onderhoud,
verwarmen,
gras
maaien, den hof, de heggen
knippen, bladeren opruimen,
reparaties enz. We zijn onze
werkgroep Beheer en Textielveel dank verschuldigd. Ondanks de moeilijke situatie bleven zij, binnen de wettelijke
mogelijkheden, alles onderhouden en zelfs enkele, al eer-

der afgesproken nieuwe zaken
werden toch aangelegd.
Bijna alle uitgaven liepen gewoon door en de huur moest
worden betaald. Er waren nauwelijks inkomsten van bezoekers, alle evenementen moesten worden afgelast, maar gelukkig bleven onze sponsors en
vrienden ons trouw. Uiteindelijk
is het allerergste, dat de meeste van onze vrijwilligers hun
hobby, het museum, en de gezellige contacten die daar bij
horen, al 10 maanden kwijt
zijn ! Ergens in 2021 hopen we,
liefst met zijn allen, de draad
weer op te pakken…...wat zal
dat een mooi moment zijn !

Ook in crisistijd hield “Beheer” de
boerderij tip-top op orde.
Ga er maar aan staan ! Opletten dat je afstand houdt, handen regelmatig wassen, beperkt aantal aanwezigen binnen en buiten, maar toch alles
onderhouden, controleren en
soms vervangen. Extra moeilijk
vanwege de huidige omstandigheden ! Dankzij de lange
tijd van mooi weer kon het
noodzakelijke
“werkoverleg”
afgelopen zomer veel buiten
gehouden worden en ook de
koffie en het afsluitende borreltje kon buiten op het museumterras “coronaproof” gedronken worden.
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Museum krijgt subsidie voor aanleg nieuw
systeem voor rondleidingen.
Gelukkig heeft onze boerderij nog steeds voldoende gidsen om groepen te kunnen blijven
rondleiden. Maar bij andere openstellingen
(di.wo.za.zo. in het seizoen) wordt het krapper.
En bij het maken van het jaarrooster wordt die
krapte steeds meer voelbaar ! In 2019 al zijn er
rondleidingen op papier in het Nederlands/ Engels/ Duits en Pools gemaakt. Die kunnen worden meegegeven aan betalende bezoekers die
zichzelf willen rondleiden.
Maar onze droom bleef, het aanleggen van een
systeem, wat grotere musea ook gebruiken.
Daarbij wordt in elke ruimte uitleg gegeven in
gesproken tekst. Iedereen kan dan, met zijn/
haar eigen mobieltje, in eigen tempo, de rondleiding volgen, zonder hulp van een gids. Om
elkaar niet te storen, moet je dan wel gebruik

In februari begint er een grote reclame
campagne in onze provincie. Die wordt gehou-

maken van “oortjes”. Eventueel zijn die,
in het museum voor een klein bedrag te
koop. Met 2 bedrijven zijn al afspraken
gemaakt. Een (Multimedia)bedrijf gaat
ons museum helpen met het professioneel inspreken van de teksten. Het andere bedrijf gaat ons Wifi-systeem versterken. Om alles te kunnen betalen
hebben we mooie subsidies gekregen
van het Prins Bernard Cultuurfonds en
van de Kledingactie Heeswijk. Zo gauw
er wat meer ruimte komt en we ons
weer wat vrijer mogen bewegen begint
de aanleg. We staan er klaar voor !

den door “Visit Brabant” in opdracht van
het provincie bestuur. Veel toeristen
blijven er nu, vanwege de pandemie uit
Brabant weg en de bedoeling is, om die
straks weer terug te halen. Ook ons
museum doet aan die reclame
campagne mee via allerlei reclame
boodschappen. Hiernaast zie je een
voorbeeld van zo’n boodschap. Meer is
te lezen op: www.visitbrabant.nl

Dank je wel Henk voor zoveel dingen.
Op die laatste woensdag vlak voor zijn plotselinge overlijden, had Henk de helft van het gras gemaaid en de rest
“doe ik volgende week wel”. Nog gezellig wat buurten,
een borreltje en “houdoe”. Gewoon Henk, gezellig, betrokken, geïnteresseerd, optimistisch en altijd bereid om
een stapje extra te zetten. Waar de tractor was, was
Henk ! En bijna altijd bracht hij iets mee of voerde hij iets
af. Samen met zijn vrouw vervulde hij met verve, de rollen van “boer” en “boerin” en hij speelde een overtuigende rol in de introductie film van het museum. Jarenlang,
totdat dat te zwaar voor hem werd, was hij een enthousiaste en veelgevraagde gids die prachtige verhalen vertelde. Daarna was hij jarenlang een van de pareltjes van onze werkgroep Beheer ! Henk, bedankt voor alles, je was
een “topper”.
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Uitbundige oogst in de historische groentenhof .
Onze tuinlieden zijn
dit jaar, voor hun
grote inspanning, beloond met een uitbundige
oogst
.
“Gewone” groenten
maar ook soorten
waar menigeen nog
nooit van gehoord
had. En steeds werd
er door de tuinmannen– en tuinvrouw
bij gezegd: “Probeer
het maar eens, het is
lekker”. Op die manier leerden wij al-

lerlei “nieuws” kennen !
De groenten worden, zo is dat ook
afgesproken, grotendeels uitgedeeld aan de eigen vrijwilligers
van de boerderij. Den hof heeft
ook een belangrijke educatieve
functie en de belangstelling van
jong en oud groeit nog steeds.

“VRIEND” van het museum worden, een leuk idee !
ECHTE
“VRIENDEN”
HEB
JE
NOOIT
TE
VEEL

Als je “VRIEND”van de Meierijsche
Museumboerderij wordt, geeft je dat
leuke voordelen: 1. Je krijgt een geplastificeerd pasje, waarmee je
voortaan altijd, als het museum
open is, GRATIS met 2 personen
naar binnen mag. 2. Het lidmaatschapsbedrag, €25,- per jaar , mag,
omdat
ons
museum
een
zgn.
“cultuur ANBI” is, als GIFT van de
belasting worden afgetrokken. 3. Je
steunt ons museum met het uitvoeren van haar educatieve taak.
Dankzij die aftrekmogelijkheid van
de belasting kost zo’n “vriendschap”

je maar weinig, terwijl je
het museum er reusachtig
mee vooruit helpt, zeker
na een jaar waarin het museum, buiten haar eigen
schuld, forse schade heeft
opgelopen.____________
In januari en februari krijgen alle medewerkers die
een nieuwe “vriend” aanmelden ( nadat die nieuwe
vriend voor 2021 betaald
heeft), een gratis flesje
“Cunera-slukske “ , het
lekkerste museumdrankje.

J e f i e t s pa r k e r e n o p ‘ t m u s e u m t e r r e i n k a n n u .
Met de komst van de
nieuwe
fietsenrekken OP het museumterrein kunnen alle
fietsen voortaan veilig geparkeerd worden. Tot voor kort
moest je je fiets parkeren op het parkeerterrein
naast
het museum. Daar
was je mooie fietsje
NIET te zien voor de
medewerkers
van
het museum. Door
het plaatsen van de
nieuwe
fietsenrekken ( zie de foto), is
de veiligheid voor
bezoekers en medewerkers beter gewaarborgd.

Om makkelijk op het terrein te komen
is de nieuwe grote poort daarvoor in 2
delen uitgevoerd. Het kleinste deel
staat tijdens openingstijden open zodat het nieuwe fietsenrek veel makkelijker bereikbaar is. De bestaande
groene
fietsenrekken
op het
parkeerterrein
blijven
bestaan
want het
kan er,
vooral bij
evenementen,
druk
worden .
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***************
***************
***************
WEETJES:
De Meierijsche
Museumboerderij
is een officieel
geregistreerd
museum. Het
museum is/ wordt
jaarlijks door het
Museumregister
beoordeeld op
terreinen van
bestuur,
personeel,
kwaliteit,
middelen,
voorzieningen en
veiligheid,
toegankelijkheid
en collectiebeleid,
presentatie,
marketing en
educatie.
****************
****************
****************
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S in t e rk l aa s g aat n a 1 3 b ij zo n d e r e
jaren met “pensioen”.
“Sinterklaas in de bedstee”
is een formule die staat als
een huis. 13 Jaar lang
speelde Alfons Guiaux die
rol met verve en geen jaar
was hetzelfde. Heel veel
kinderen zagen in al die jaren de Sint ontwaken, ochtendgymnastiek doen, een
ontbijtje nuttigen in een
schaars verlichte “herd”.
Ook de hoofdpiet en pietjes
bleven hem trouw en elk
jaar was het evenement volledig volgeboekt. Bedankt
Sint voor je enthousiasme,
je betrokkenheid en je geduld in onze KEIHARDE bedstee . Doe Amerigo de groeten van ons. Wij gaan op
zoek naar een waardige opvolger.

Scouting Mira Ceti en Museumboerderij
organiseren Winterwandeling Bernheze.
Al meerdere jaren organiseren TRV, Scouting Mira
Ceti en de Meierijsche Museumboerderij samen de
“TRV- Winterwandeling”.
Toen TRV besloot te stoppen met alle activiteiten
werden wij gevraagd om
de jaarlijkse winterwandeling , eind december,
voort te zetten en jaarlijks
samen te organiseren. In
prettige gesprekken met

de vertegenwoordigers van TRV werden we het eens en omdat alle reclame-uitingen moesten worden vernieuwd, kregen we een mooi bedrag
van hen als start subsidie. Eind 2020
zou de eerste “Winterwandeling Bernheze” worden gehouden maar vanwege COVID-19, concludeerde, in goed
overleg met ons, de vergunning verstrekker, de gemeente Bernheze, dat
het onverantwoord zou zijn, om zo’n
groot evenement te laten doorgaan.
We streven nu naar eind 2021.

Werkgroep Textiel bouwt nieuwe
expositie over: “Poffers en Mutsen”
(foto is van febr. 2020). De bestaande tijdelijke expositie op zolder (“Boeren, burgers en buitenlui” ) was zo
goed als afgebroken, de spullen weer opgeborgen en de
registratie weer op orde gebracht. De naam van de nieuwe expositie op zolder was al bekend: “Poffers en mutsen in de Meierij”. Er zouden verhalen worden geschreven over dit onderwerp om rondleidingen mogelijk te
maken. Ook in Corona-tijd werd er, binnen de grenzen
van de wettelijke mogelijkheden
doorgewerkt.
Totdat…...ook het “samen werken” niet meer mogelijk was.
Voorlopig ligt het werk stil maar de werkgroep popelt om
weer aan de slag te gaan.
We wensen hen toe, dat het nog in 2021 lukt om de nieuwe tentoonstelling die, vanwege het vele voorbereidende
werk, minstens twee jaar blijft staan, te openen.
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To c h n o g e e n l e u k e v r i j w i l l i g e r s d a g .
Net als alle andere evenementen kon
ook de jaarlijkse vrijwilligers dag afgelopen september niet doorgaan. Zowel de
middagactiviteiten als het dinertje met
avondactiviteit werden noodgedwongen
afgelast ! Maar de werkgroep Bakkers
kwamen met een mooi idee. Ze zouden
voor alle vrijwilligers 3 worstenbroodjes
gaan bakken. En de werkgroep Textiel
bood aan om voor iedere vrijwilliger een
mondkapje te maken, uitgevoerd in Brabants Bont ( zie foto). Het Bestuur leverde een brief en een “Corona-gedicht” en
bood aan om dit leuke cadeautje bij iedere medewerker thuis te bezorgen. En
zo werden er, in het weekend van 24 oktober, bij het museum, ruim 200 worstenbroodjes gebakken, 75 mondkapjes
afgeleverd en 75 brieven met een gedicht ingepakt en bij iedere (actieve)
vrijwilliger thuisbezorgd. Uit de vele
hartverwarmende reacties die binnenkwamen bleek dat dit leuke gebaar erg
gewaardeerd werd.

Agenda 2021
Voor het 2e schooljaar op
een rij, dreigt een deel van
onze basisscholen geen museumles bij ons te krijgen.
Wij hopen van harte, dat we
ergens in het voorjaar van
2021, weer veilig daarmee
kunnen starten !
Veel zaken, zeker ook als
het evenementen betreft,
blijven nog onzeker.
We hopen op Tweede Pinksterdag 24 mei ons eerste
evenement (Tuinfeest/ Lentekriebels) te kunnen orga-

Lekkere museum worstenbroodjes, gebakken door onze bakkers in de nieuwe mobiele bakoven van het museum! En echte
Brabantse mondkapjes, gemaakt door de werkgroep Textiel………….

niseren.
Op 11/12 september is er weer de
jaarlijkse Open Monumenten
Dag
2021.
Sinterklaas in de
bedstee komt dan
op zondag 21 november slapen en
de
Winterwandeltocht
Bernheze is eind december.
Afhankelijk van de
stand van zaken kijken we steeds wat
kan !

A anpa s sin g on t van g s t ruim t e “d e sch ob ”
uitgesteld naar 2021.
2020 Zou het jaar worden waarin de schob, onze bezoekersruimte, zou worden aangepast. De plannen lagen
klaar. Wat grotere- en meer stalramen, waardoor er meer
zicht naar buiten en licht van buiten naar binnen kwam.
Belangrijk omdat het moeilijk is om, van binnen uit het
terrein in de gaten te houden. Ook binnen zou het interieur wat worden aangepast waardoor de gebruiksmogelijkheden flink zouden verbeteren. Het overleg met gemeente en de eigenaar, Stichting Het Geleer, was afgerond en in feite konden we beginnen ! Tot COVID-19 roet
in het eten strooide. We hopen de plannen nu in 2021 te
kunnen afronden .

( zie foto:
pjes )

te kleine raam-

Meierijsche
Museum
Boerderij
Bezoekadres museum
Meerstraat 28,
5473 VX Heeswijk-Dinther.
Postadres:
Postbus 2,
5473 ZG Heeswijk-Dinther
Telefoon: museum:
0413-292481
Telefoon: boeking/vragen:
0413-291172
E-mail:
info@museumboerderij.nl
Website:
www.museumboerderij.nl

Bezoek ons op :
www.museumboerderij.nl
en volg ons op TWITTER en
FACEBOOK

M e i e r i j s c h e
Museumboerderij
Ons levendige museum
met zijn spannende
verhalen en zijn vele en
diverse evenementen,
maakt jouw bezoek,
keer op keer, weer de
moeite waard.
____________________
REAGEREN ? GRAAG.
Je reacties sturen naar
info@museumboerderij.
nl

In het voorjaar
overleed plotseling
onze jarenlange
trouwe gids, Jan
v.d. Akker uit
Heesch. Vanwege
de strenge regels
mocht niemand van
de boerderij bij zijn
uitvaart zijn. Jan
was maatschappelijk zeer betrokken
en nog elke dag
hardwerkende boer
in het bedrijf van
zijn kinderen. Dank
je wel Jan voor je
grote inzet voor ons museum. Een betrokken gids heeft ons helaas verlaten !
Ook in het voorjaar overleed Jo Sigmans aan de gevolgen van een langdurige ernstige ziekte. Als “laatste
boer” had Jo een speciale betekenis voor het museum. Trouw maaide hij elke week de gazons totdat dat
echt niet meer lukte ! Een man van weinig woorden
maar met een duidelijke mening. Jarenlang was hij
ook de financiële man achter de pannenkoeken en
was hij trots op de opbrengst . Hij kon prachtig vertellen over “vruuger” en gelukkig zijn veel van zijn verhalen bewaard gebleven in het boek: “De historie van
een Brabants boerenhuis” van o.a. Gerard Rooyakkers. Jo, bedankt voor alles en het was bijzonder om
met je te hebben mogen samenwerken.

Wij wensen alle lezers van dit
“Boerderij Bulletin” een gezond
en leerzaam museumjaar 2021 toe.
We h op en j e/ U w ee r r ege l m ati g
tegen te komen in ons
museum+historische groentenhof.
Volg de Meierijsche Museum Boerderij.
Op “social media”.
Bekijk ons op :
www.museumboerderij.nl
Via de website zijn ook onze TWITTER en
FACEBOOK pagina’s te bereiken.
“VOLG” of “LIKE” ons !

