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Opnieuw een extreem jaar!.
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Na een moeilijk 2020, begon januari 2021 hoopvol. Even mochten we los,
maar al gauw bleek Corona weer de overhand te krijgen waardoor het
museum opnieuw dicht moest. In de zomerperiode luwde Corona enigszins, en als gevolg kwamen er flink wat toeristen op bezoek. Het absolute
hoogtepunt werd de drukbezochte Open Monumenten Dag in september.
Pal daarna kwam de fatale brand
op zondagnacht 10 oktober. Die
verwoestte ons bezoekerscentrum,
de schob (zoals ‘t was en zie ook
elders._______________________
En toch is 2021 zeker geen verloren jaar voor het museum geweest. Ondanks alles, werden
er verrassend veel zaken opgepakt en uitgevoerd. Daarover
geven we de pen graag aan een
aantal betrokkenen !
Redactie, Hans van Sleuwen.

Scholenprojecten en educatie in 2021.

Begin dit jaar waren we door Corona gesloten en konden er dus ook geen
scholen ontvangen worden. Wel konden ze zich inschrijven voor schooljaar
2021/2022. Dat hebben ze massaal gedaan. We hadden voor september
t/m november al weer 6 boekingen voor Jet en Jan en 5 voor
6
museumschatjes.
Wat waren we blij dat we weer aan de gang konden. Alle voorbereidingen
voor de projecten konden weer gedaan worden en we genoten ervan om
elkaar weer te zien. De eerste groep is met veel enthousiasme ontvangen.
7
Door de brand in de schob en aansluitend het leeghalen van de boerderij
kon er niemand meer komen. We hebben alle scholen in kennis gesteld en
8 kregen van de Antoniusschool uit Keldonk een hartverwarmende slinger
hartjes toegestuurd. Alle kinderen hadden iets op hun hartje geschreven.
Geweldig. De slinger hangt in de karschob ( zie foto hiernaast). Diverse
scholen hebben hun medeleven geuit en hun boeking al verschoven naar
de tweede helft van het schooljaar.
We hopen dat we na de winterstop weer kunnen beginnen !
Bij “Jet en Jan” kunnen we wat extra mensen gebruiken. Dat geldt ook voor
“Museumschatjes”. Als er vrijwilligers zijn, die denken dat meedoen met
“Museumschatjes” wel iets voor hen is, wil ik ze graag uitnodigen een keer
te komen kijken. Meld je bij mij en ik geef je uitleg en een rondleiding.
Ook zijn we, met een groepje, in het voorjaar begonnen met het verder
uitwerken van 2 speurtochten voor kinderen . We hebben inmiddels foto’s
verzameld en weten hoe we de speurtochten opzetten. Omdat momenteel
de inrichting van de boerderij kritisch wordt bekeken, zijn we tijdelijk
gestopt. Na de herinrichting kunnen we hier verder mee.
Het is afgelopen jaar door Corona voor de scholenprojecten een mager jaar
geweest. Hopelijk wordt 2022 wel een veel actiever jaar.
Bestuurslid, Educatie en de Werkgroep Textiel, Marlies Lennings.
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De nieuwe werkgroep: Collectiebeheer en –behoud.
Sinds dit jaar beschikken we over een nieuwe werkgroep: Collectiebeheer en -behoud.
Veel van onze museumstukken blijken de tand des tijds niet helemaal goed te hebben doorstaan en
behoeven conservering en/of reparatie. Verder wordt er kritisch gekeken naar de historische juistheid
van de inrichting. Nu we noodgedwongen het voorhuis moesten ontruimen is dit een goede start gebleken voor schoonmaak, reparatie en aanpassing. De bedoeling van dit alles is om het verhaal van onze gidsen over het
dagelijks leven en werken op de oude boerderij zoveel mogelijk
te ondersteunen met de attributen en inrichting die daarbij passen.
Soms houdt dat een uitbreiding van de collectie in, en sommige
voorwerpen worden vervangen door beter in de tijd passende
exemplaren.
Ook
zullen
er
voorwerpen
verdwijnen.
We hebben een (te) ruime collectie in ons kelderdepot; met de
registratie en sortering zijn we druk doende. Daarbij worden
verrassende vondsten gedaan, maar treffen we ook spullen die
totaal niet passen bij ons museum. Deze gaan we verkopen op
de kraam tijdens onze evenementen of via een advertentie op
marktplaats. Soms maken we er ook een ander museum blij
mee.
Ook proberen we spullen te verwerven die we nog graag zouden willen toevoegen om het verhaal compleet te maken.
Kortom: er is nog genoeg werk aan de winkel!
Bestuurslid, Diny van der Pas, secretaris en o.a. Collectie registratie- beheer– en behoud.

Aanleg versterkte WIFI installatie door medewerkers Werkgroep Beheer.
Om kosten te besparen,
werd het graafwerk en het
trekken van kabels door
enkele top- fitte medewerkers zelf gedaan. Dat was
nodig vanwege de aanleg
van de nieuwe audio-tour.
Door de brand moet nu
een gedeelte van dat
werk in 2022 worden
overgedaan !
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Open Monumenten Dag 2021 bracht gezellige drukte en een
splinternieuwe expositie.
Met ruim 600 bezoekers was deze dag in september zonder twijfel de drukste dag van het jaar! De
hele dag reed een open, antieke touringcar tussen de vier “Heerlijkheden” (Kasteel, Kilsdonkse Molen, Abdij en Museumboerderij) op en neer, zodat de bezoekers overal naar toe konden. De gemeente Bernheze sponsorde de touringcar en bood de ritjes gratis aan. Het weer zat mee en de diverse
kramen en het terras trokken veel publiek. Ook ons filmzaaltje, de schob, met films uit Brabant in
oude tijden, zat constant
goed vol. Bijzonder was
de opening van de nieuwe expositie door wethouder Rein v. Moorselaar. Dat die tentoonstelling, waarin de Brabantse
poffer een belangrijke rol
speelt, een echte publiekstrekker gaat worden bleek al meteen tijdens de openingsdag. De
aanwezige gidsen praatten zich de blaren op de
tong !!
Het was een heerlijke,
gezellige en onbezorgde
dag voor onze bezoekers
en voor ons.

De penningmeester over Financiën en meer…..!
2021, een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Wat het museum dit jaar is overkomen heeft flinke gevolgen en werpt ons weer terug in de tijd.
Het verlies van de Schob met haar mooie collectie heeft bij velen van ons
emotionele gevoelens opgeroepen wat nog elke dag voelbaar is. Ook financieel heeft het gevolgen en dat zal zeker de komende jaren nog voelbaar zijn.
Het afwikkelen van de schade heeft inmiddels plaatsgevonden. Vanuit intensief overleg met de verzekeraar hebben we voor ons museum een aanvaardbare oplossing weten te bereiken. De financiële gevolgen zijn, mede
hierdoor beperkt gebleven en dat biedt perspectief voor de herinrichting.
Wat 2022 ons zal brengen is nog steeds erg onduidelijk maar samen kunnen we het aan om te bouwen aan een hernieuwd museum dat bezoekers
de mogelijkheid biedt om het boerenleven van rond 1920 te beleven in al
haar facetten. Als we samen vanuit deze gedachte de draad weer weten
op te pakken zijn we zeker in staat om onze zorgvuldig opgebouwde financiële basis te herstellen en zo ons museum weer met nieuw elan op de
kaart te zetten. Veel inspiratie en werkplezier het komende jaar.
Bestuurslid Cor van Gemert, penningmeester.
( foto: de entree van ons bezoekerscentrum NA de brand)
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Wist je dat wij,
een
(gediplomeerd)
“dementievriendelijk
museum ” zijn ?
****

Met onze typisch
Brabantse
werkwijze, onze
levendige verhalen
en aanraakbare
herinneringen zijn
wij een plek waar
jij je meteen thuis
voelt, of je nou
bezoeker of
medewerker bent !
********
Groepen kunnen
bij ons, op
afspraak, bijna het
hele jaar door
terecht.
********
Graag bespreken
we, zeker in
Corona tijd, de
huidige
mogelijkheden.
We zijn flexibel en
denken graag met
je mee.

www.museumboer
derij.nl geeft
alvast een hoop
informatie.
********

De “Werkgroep Textiel“ in 2021.

In maart 2021 zijn we begonnen met de voorbereiding van een nieuwe
tentoonstelling op de boerderij zolder. Enigszins gehinderd door beperkende coronaregels, maar toch, we waren aan de gang. Met Open Monumentendag in september was “Poffers, hoeden en petten en een dameskorsetje” klaar en die tentoonstelling werd officieel geopend door wethouder Rein
van Moorselaar. Er was ook een mooie folder ontwikkeld, speciaal voor deze tentoonstelling. We kregen direct veel belangstelling en veel
complimenten over de professionele samenstelling van het geheel.
Er heeft inmiddels een prachtig
artikel gestaan in de Hadeejer met
als speciaal onderwerp , de poffer.
Een andere taak van de werkgroep
was het registreren van nieuw ingekomen stukken. In 2022 zal de
registratie verder verbeterd worden door de foto’s van die voorwerpen erbij te plaatsen.
In 2022 wordt de collectie kritisch
bekeken om te komen tot een goede kerncollectie.
Als werkgroep bezochten we ook
enkele musea om onze kennis uit
te breiden en een conservator van
een ander museum is bij ons geweest voor advies.
Door de brand zijn helaas drie zeer mooie poffers en een zijden borduurwerk verloren gegaan, maar gelukkig is ook nog wat textiel gered. We zijn
aan het uitzoeken hoe we dat weer toonbaar kunnen maken.
De werkgroep denkt ook mee over de herinrichting van de boerderij en de
schob om die wat levendiger te maken met poppen en kleding. We willen
ook wat meer gaan doen met sfeerfoto’s.
Een lid van de werkgroep heeft rond Kerstmis 2021, namens de boerderij,
een kerststallententoonstelling opgezet in de grote gang van Laverhof. Die
werd druk bezocht en hoog gewaardeerd.
Vrijwilliger Werkgroep Textiel, Els van Sleuwen.

Plannen voor de komende jaren staan in het
nieuwe “Beleidsplan 2021-2026 “!
Afgelopen voorjaar, midden in Coronatijd, werd het
nieuwe 5-jarige Beleidsplan geschreven en vastgesteld. In dat plan staat opgeschreven, waar het museum de komende jaren aan gaat werken. NA het
vaststellen van het plan roerde Corona zich opnieuw en in oktober kwam de brand daar overheen.
Het herstel van de schade heeft uiteraard voorrang.
________

Benieuwd naar het plan ? Je kunt het lezen op de
ANBI–
pagina
van
onze
website:
www.museumboerderij.nl .
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Ondanks “Corona” werkte de Werkgroep Beheer
gewoon door……!
Al 2 jaar werkt de werkgroep gewoon door,
onder moeilijke omstandigheden. Ondanks
“Corona” blijft het onderhoud aan gebouwen,
inventaris en het museumterrein nodig. Uitgesproken lastig is het “afstand houden” , de
mondkapjesplicht en het met kleine groepjes
werken !
In het vroege voorjaar werd den hof gefreesd, bemest en aangeplant. Vervolgens
werd er wekelijks vele uren gewerkt om alles
te onderhouden en de rijke oogst te verwerken. Ook onze (verwende) kippen kregen
veel aandacht. In 2022 wil de tuingroep nog
meer diverse “vergeten groenten” gaan kweken en ook de uitbreiding van de kruidentuin
staat in de planning.

****
“Als je VOORUIT
durft te blijven
kijken, hou je
werk en blijf je
gezond, zeker
NU “!

Vanaf oktober ( de brand) zijn er door de
werkgroep, samen met bedrijven en in goed
overleg met Stichting Het Geleer, de eigenaar
van het verwoeste gebouw ( de schob), veel uren besteed aan het opruimen van
de ravage die was ontstaan.

Wij kijken
vooruit en
daarom lees je
nu al in de
agenda van
www.museum
boerderij.nl
welke afspraken
er voor 2022
gemaakt zijn..

Ook in 2022 zal er, naast het normale onderhoudswerk, veel tijd en energie gaan
zitten in het weer inrichten en in orde brengen van ons bezoekerscentrum.

****

Ook staat er flink wat onderhoud aan museum en inventaris te gebeuren en wordt de
registratie weer in orde gemaakt.

Een hele klus en we zijn dan ook op zoek naar versterking van ons team Beheer.
Als je wilt komen helpen…... graag…... meld je dan aan ……. !
Bestuurslid, Werkgroep Beheer, Jan van Berkel.

****
Volg ons op
Twitter en like
ons op
Facebook .
Via de
homepage van
www.museumbo
erderij.nl

kom je bij onze
Twitter en
Facebook
pagina’s.
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EVENEMENTEN- AGENDA 2022.
LENTEKRIEBELS: Tweede Paasdag, 18 april 2022. Speciaal voor kinderen.
TUINFEEST: Tweede Pinksterdag, 6 juni 2022. D’n hof in het middelpunt.
FIETSEENDAAGSE: Zondag 10 juli 2022.
****
De Meierijsche
Museumboerde
rij is, samen
met Kasteel
Heeswijk, Abdij
van Berne en
Kilsdonkse
Molen, lid van
de
“Heerlijkheid
HeeswijkDinther “. Ook
zijn wij lid van
de “AA-land
ondernemers”,
en aangesloten
bij “Visit
Brabant”, de
organisatie die
toeristisch
Brabant
promoot.
****

VRIJWILLIGERSDAG: Vrijdag 9 sept. 2022 ( museum gesloten).
OPEN MONUMENTEN DAG: Zondag 11 sept.2022.Thema: “Duurzaamheid”.
SINT IN DE BEDSTEE: Zondag 27 nov. 2022.
WINTERWANDELING BERNHEZE: Vrijdag 30 december 2022
Noteer die evenementen alvast in je agenda...vele handen maken licht
werk…….en zonder jou is het minder leuk!!!

WERKGROEP ACTIVITEITEN HAD weinig

mogelijkheden in 2021.

Alleen de FIETSEENDAAGSE, de VRIJWILLIGERSDAG en
Open Monumenten Dag konden in 2021doorgaan. Alle 3
waren het gezellige evenementen met veel deelnemers.
Jammer voor de rest van de evenementen, het kon niet
anders! We zijn vastbesloten om van 2022, een succes te
maken. De planning is al klaar. Met wat geluk gaat het
dit jaar wel lukken en kan de werkgroep Activiteiten
weer volop aan de slag.
Bestuurslid Wim van Lith, Werkgroep Activiteiten.

Het
interessante
boek over de
pachthoeven en
historie van
Kasteel
Heeswijk: “ZIE
HIER, wij
verkopen 77
kasteelhoeven”
is nog steeds
bij ons te
koop !

###

V r i j wi l l i g e r s u i t s t a p j e na a r
M u s e u m H oe v e S t r o bol i n
St. Oedenrode

D e pof f e r v a n M a r i e S m i t s – de
W i t ui t D i nt he r , 1 8 8 5 – 1 9 6 6 .
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Aan het herstel wordt hard gewerkt.
De brand, die in de nacht van 10/11 oktober het “hart” van ons museum, de schob, volledig verwoestte, heeft diepe sporen nagelaten. Via brieven, nieuwsbrieven, telefoontjes, en
onze social media hebben we steeds iedereen zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden
van de voortgang na de brand. We zijn nu bijna 3 maanden verder en we kunnen weer
voorzichtig vooruit kijken naar de tijd dat we, bevrijd van Corona (?) en met een herrezen
schob, gewoon weer ons werk kunnen doen. Inmiddels zijn we het met onze inboedelverzekering eens geworden over de vergoeding van de schade. Ook de eigenaar van de
schob, Stichting Het Geleer, heeft het overleg met de verzekering afgerond. De schob is
inmiddels voor een groot deel gesloopt en vanuit een nood container, brandt de verwarming die nodig is om het museum voldoende droog en warm te houden, alweer enkele weken. In goed overleg met elkaar is er een wensenpakket op papier gezet en daarmee is
een architect, die gespecialiseerd is op het gebied van historische gebouwen, al aan de
slag gegaan. Dat 1e ontwerp wordt straks getoetst op haalbaarheid, betaalbaarheid en
geschiktheid voor ons museum. Als er een akkoord is en een definitief plan, vraagt Stichting Het Geleer de bouwvergunning aan en selecteert een aannemer. Ondertussen werken onze mensen, binnen de regeltjes
van Corona, aan een opknapbeurt van het woongedeelte van
het, nu nog lege, museum. Daarna worden de meubels zo snel
mogelijk weer teruggeplaatst. We hopen in maart weer met
onze onderwijsprogramma’s te kunnen ( en mogen) beginnen.
Omdat we nog geen idee hebben wanneer de nieuwe schob
weer in gebruik kan worden genomen wordt er voorlopig gewerkt vanuit de karschob.
Dankbaar zijn we voor de belangstelling, de hulp en ondersteuning, die we van alle kanten hebben mogen ervaren. Ons
team, waarvan er velen zich uit de naad hebben gewerkt, vertegenwoordigers van Stichting Het Geleer, het College van
B&W van Bernheze, collega’s van musea, die spontaan aanboden om ons verloren gegane
antiek aan te vullen en vele, vele anderen. Het zal zijn tijd nodig hebben maar het komt
allemaal weer goed !! Bestuurslid: Hans van Sleuwen, voorzitter.

Streekproducten “uit eigen huis”.
In het seizoen maakt het team van de boerderij diverse soorten jam. Alle potjes zijn afgedekt in de kleuren van Brabant en
het etiket laat onze museumboerderij
zien. Leuk als cadeautje en superlekker……! Ook verkopen wij onze Museumhoning. Die wordt voor ons museum geproduceerd door Imkerij ‘t Polleke.

Ons likeurtje, het “Cunera Slukske” heeft de Heilige Cunera
als inspiratie- bron. De basis is brandewijn, het recept is verder geheim. Op het etiket is te lezen dat je ook nog “de zegen van de Meierijsche Museumboerderij” krijgt !

Tijdens evenementen wordt er, in de , op hout gestookte oven
van de boerderij, naar oud recept, boerderij vloerbrood gebakken. Een vast team van bakkers en stokers zorgt voor alles en
zij regelen ook de proeverij en de verkoop van dit lekkere product.

Ook verkopen wij bijzondere vogelhuisjes, mezenkastjes, wasilini’s
(dromenvangers), allemaal door onze vrijwilligers gemaakt.

***
Hou jij van
geschiedenis
en vind jij
verhalen
vertellen
leuk? Durf jij
je verhaal te
vertellen aan
een groep
mensen en
geniet je
daarna van
de leuke
reacties op
jouw
verhaal ? Ben
je bereid om
te lezen en te
studeren en
jezelf, met
hulp van
collega’s,
steeds verder
te
verbeteren ?
Dan zijn wij
op zoek naar
jou !! Sluit je
aan bij ons
zeer
gevarieerde
team van
vrijwilligers.
****
Kom maar
eens bij ons
buurten, of
laat het
weten als je
zo iemand
kent. Wij
raken er nooit
over
uitgepraat!
****

Meierijsche
Museum
Boerderij

2021 in beelden
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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

Mooie momenten, droevige momenten, toekomstgerichte momenten,
2021 was een jaar om nooit meer te vergeten ……..

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,
telkens opnieuw, weer
de moeite waard.
____________________
Dit Bulletin wordt op
PAPIER bezorgd bij
Medewerkers, Vrienden
en
Sponsors
en
DIGITAAL bij relaties.
____________________
REAGEREN ? GRAAG.
Stuur je reacties naar
info@museumboerderij.
nl

Wij wensen alle lezers van dit
“Boerderij Bulletin” een boeiend
museumjaar 2022 toe. We hopen je
w e e r r e g el m at ig te m og en z i en in
ons museum en in onze
historische groenten hof.

Volg de Meierijsche Museum Boerderij
op
www.museumboerderij.nl
Via de website zijn ook onze “TWITTER” en
“FACEBOOK” pagina’s te zien.
Ons nieuws komt graag naar je toe.

