
 

 

 

 

 

Meieri jsche Museum Boerderi j  

 Aan het einde van een onzeker jaar.  

Het jaar begon met grote onzekerheid. Zou Corona eindelijk ophouden ? 
Zouden ons publiek en onze vrijwilligers dan terugkomen ? Wanneer zou 
de vergunning voor de herbouw van de schob komen ? Hoe zou het toch 
aflopen met de explosief stijgende bouwprijzen ? ( het gebouw wordt be-
taald door de eigenaar Stichting ‘t Geleer en de inboedel door de eigenaar 
Stichting Meierijsche Museumboerderij). Er lagen wederzijds veel wensen 
op tafel en voor ons museum was natuurlijk vooral de snelheid heel be-
langrijk ! Gelukkig namen we wel de tijd om met velen intensief te praten 
over de toekomst. Welk, door de architect voorgesteld model 
“dwarsdeelschuur”, was het meest geschikt, hoe moest het terrein worden 
aangepast. In goede samenwerking met ‘t Geleer kwamen we er uit, de 
vergunning kwam en Bouwbedrijf V&S Authentiek Bouwen toog met grote 
energie aan de slag. De bouwcommissie (Mario Sigmans, Leo van Uden, 
Jan van Berkel en Ad van Zandbeek) overlegde regelmatig en koppelde 
terug naar hun  2 achterbannen. Na de bouwvak vakantie begon de bouw 
en half december was het, met riet en pannen gedekte gebouw waterdicht 
en zat het glas er in. En het wordt een plaatje ! Ondanks het ernstige 
ruimtegebrek lukte het ons toch,  om een flink aantal evenementen te or-
ganiseren. De scholen deden, ondanks de trieste aanblik van de ruïne op 
ons museumterrein, weer allemaal mee met de kinderprogramma’s. Het 
groepsbezoek blijft nog achter dus daar zal in 2023, door het maken van 
reclame, hard aan gewerkt gaan worden. Als je mensen kent, die daar als 
vrijwilliger graag hun schouders mee onder willen zetten, laat maar we-
ten, we zien ze graag komen ! 

 

Ons museum heeft een audio-tour. 
Dankzij subsidie van het Prins Bernard 
Cultuurfonds, de Kleding actie Heeswijk 
en de gemeente Bernheze is het gelukt 
om een audiotour gerealiseerd te 
krijgen. Die subsidies werden ons 
museum, aan het begin van het 
Corona-tijdperk in 2020 al verleend 
maar vanwege de lock-downs en de 
brand lukte het niet eerder om de klus 
te klaren. Mediabedrijf Take2Media 
hielp ons met de techniek en in een 
studio werd de tekst ingesproken. 
Tussendoor werd, door Bedrijf UCE-
computers de WiFi versterkt waardoor 
er nu op het hele terrein, met het eigen 
mobieltje kan worden geluisterd. Voor 
betalende bezoekers is de tour gratis 
via het scannen van een QR-code die in 
de karschob ( en straks ook weer in de 
schob) aanwezig is  Daarna kan er, in 
eigen tempo, door telkens “beluister 

fragment” aan te klikken op je 
telefoon, een rondleiding 

worden gevolgd.  

  

Handig , hygiënisch want je gebruikt je 
eigen telefoon (!) en iedereen kan het. 
Kom het maar eens uitproberen…. 

 
 
december 2022  
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Ook den hof met omgeving gaat veranderen. 

 

Door de nieuwbouw van de afgebrande schob en het wat op-
schuiven van die nieuwbouw, gaat ook het museumterrein 
veranderen. De architect heeft daarvoor een plan gemaakt.  

Vanwege de noodzakelijke toegang voor grotere voertuigen 
blijft de grote toegangspoort aan de straatzijde op zijn plaats.  
Wel komt er  een fiets-voetgangerspoortje aan de voorkant 
bij. Vandaaruit loopt er straks een “vaarweg” tussen boerderij 
en schob door naar achteren ! Die “vaarweg” werd ontdekt op 
een historische tekening uit 1830 van boerderij en omgeving. 
Om praktische redenen blijft de manege staan op de huidige 
plek. Aan de achter– en zijkant van de nieuwe schob komt het 
nieuwe terras, goed te bedienen vanuit de keuken , die aan de 
achterkant van de nieuwe schob is geplaatst. Het grote huidi-
ge terras bij de karschob verdwijnt en daar komen wat speel-
toestellen te staan. Verder wordt het hele terrein machinaal 

omgewerkt. Tegelijkertijd worden de drainage-leidingen die, als gevolg van de brand flink beschadigd 
werden opnieuw gelegd waardoor het gras ook opnieuw moet worden ingezaaid. 

Door alle aanpassingen moeten er helaas wat bomen gerooid worden op het terrein maar daar komen 
weer meer bomen en struiken, passend in de tijd van 1880-1930, voor terug ! De huidige historische 

groente hof wordt, meer in 
de stijl van toen, ingericht. 
Er komt een dichte, passen-
de erf afscheiding tussen on-
ze buren van vakantie- park 
De Wildhorst en ons muse-
um, waardoor het terrein wat 
intiemer wordt en mooier 
afgesloten. Bij alle verande-
ringen wordt steeds goed 
rekening gehouden met de 
toegankelijkheid voor men-
sen met een beperking.  Ook 
zijn er plannen voor de bouw 
van een werkschuur, vol-
doende hoog en groot om er 
ook in de winter wat groter 
onderhoudswerk te kunnen 
verrichten. (l+r: foto’s van 
de straatkant en zijkant 
van de nieuwe schob) 

 

Op de agenda in 2023 staat…... 

 

Zaterdagmiddag 14 januari: 13.30 uur, Nieuw jaarsontmoeting voor medewerkers museum-
boerderij. Tevens rondleiding door-, en informatie over de nieuwe schob. 

Zaterdagmiddag 1 april: Opening museumseizoen voor individueel bezoek. 

April/mei: Officiële opening nieuwe schob/ gecombineerd met “Lentekriebels”. 

Woensdag 16, do. 17- en vr. 18 augustus: “Fiets3Daagse Bernheze”. 

Vrijdag 8 september: Vrijw illigersdag museum.(middag– en avond) 

Za. 9 of zo. 10 sept: Open Monumenten Dag 2023. Thema: “Als monumenten konden praten”. 

Zo. 26 november: Sinterklaas op de museumboerderij. 

Za. 30 december: “Winterwandeltocht Bernheze 2023”. 

 

HEB JIJ…... 
Ideeën voor activiteiten die een mooie aanvulling op ons programma zouden kunnen zijn: 
laat het ons weten. Bel 0413-291172 of stuur een mailtje naar: info@museumboerderij.nl. 
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Evenementen in 2022, het mocht gelukkig weer ! 

Buiten de normale openingstijden om, mochten er van “meneer Corona” eindelijk weer evenementen 
worden georganiseerd. Ernstig gehinderd door het, als gevolg van de brand, gebrek aan ruimte en 
toiletlocaties werd besloten om het er toch maar weer op te wagen.  

Het seizoen werd geopend op Tweede Paasdag met een drukbezocht kinderfeest, “Lentekriebels”. 
Veel kinderen deden mee met de vele spelletjes en het terras werd druk bezocht.  Het was er weer 
ouderwets Brabants gezellig. Ook ons eeuwenoude museum trok weer veel bekijks. Tweede Pinkster-
dag was voor het “Tuinfeest”, een show vanuit de historische groentetuin. Het werd er niet heel druk 
maar vooral de echte liefhebbers– en kenners kwamen kijken en er 
ontstonden leuke ideeën en gesprekken. 

De zomervakantie was er vooral voor het toeristenbezoek. Ook dit 
jaar was het goed te merken dat Bernheze en met name Heeswijk-
Dinther steeds meer bezocht wordt door toeristen ! 

In augustus organiseerde ons museum, samen met het team van 
Scouting Mira Ceti uit Nistelrode, de “Bernhezer Fiets3Daagse”. 
Dankzij een goede organisatie, mooi weer, en prachtige routes trok-
ken die dagen maar liefst ongeveer 1000 deelnemers.  

September betekende:  de landelijke “Open Monumenten Dag”. Ons 
museum, doet daan altijd mee. Met ruim 300 bezoekers bleven we, 
net als alle andere deelnemers onder het aantal wat we gewend zijn ! 
Waarschijnlijk wordt er op die dag TE veel georganiseerd in Bernhe-
ze, waardoor het maken van een keuze voor bezoekers moeilijker 
wordt. Eind november bracht Sinterklaas een bezoek aan het muse-
um en de kinderen mochten hem wakker komen maken. Dankzij 
“Ozosnel”, trouwe Pieten en natuurlijk de behulpzame kinderen werd 
dit werkbezoek voor Sinterklaas en voor het museum een feestje. 
Aan de “Winterwandeltocht Bernheze” deden, ondanks het wat kwak-
kelende weer, zo’n 500 mensen mee ! BLIJ met het resultaat. 
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Streekproducten uit eigen huis. 
Een bijzondere prestatie is de productie van ons eigen likeurtje, het “Cunera Slukske”. Volgens ken-
ners is het, vanwege zijn zachte dronk, een echt vrouwenlikeurtje. De likeur heeft als basis branden-
wijn met toevoegingen en dat alles volgens een eeuwenoud recept. Het recept wat, omdat het nooit 
op papier staat, zelfs de fatale brand van 2021 overleefde, wordt overgedragen van vrijwilliger-op-
vrijwilliger en mag ook alleen bij hem/haar bekend zijn. Het “slukske” wordt, “met de zegen van de 
museumboerderij” alleen in de Meierijsche Museumboerderij verkocht. 
 
Wat minder hemels maar daarom niet minder lekker zijn onze diverse jams, allemaal voorzien van 
een fraai boerderij-etiket. Ze zijn “suiker-beperkt” en ze worden allemaal in het seizoen gemaakt door 
een actief team van vrijwilligers. Ze zijn te koop, kom ze maar eens proeven. 
 
Imkerij ‘t Polleke produceert onze boerderij-honing, waarvan de honing voor een deel van onze eigen 
boerderij-bijen komt. 
 
En dan zijn daar natuurlijk onze diverse vogelhuisjes, onze hooiberg met slukske, onze wasilini’s, onze 
eekhoorn voederhuisjes, allemaal gemaakt door onze vrijwilligers.  Mooie cadeautjes voor iemand die 
ALLES AL GEHAD HEEFT. Vraag er maar eens naar bij de boerderij !! 
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Laten we maar met de vooroordelen beginnen! Het kost tijd; ik “zuuk ut 
nie; ik heb genoeg gewerkt”; ik word er niet voor betaald, enzovoorts! 
 
Wij zetten daar altijd graag tegenover dat het fijn is om ergens bij te ho-
ren, om je SAMEN ergens druk voor (en over) te mogen maken, om samen 
lief en leed te kunnen bespreken, om gewaardeerd te worden voor iets wat 
jij gedaan hebt. Om trots te kunnen zijn op iets waar jij aan hebt bijgedra-
gen. Natuurlijk wordt er wat van je verwacht en kost het tijd en moet je je 
afspraken nakomen en moeten je collega-vrijwilligers op je kunnen reke-
nen. 
Bij de Meierijsche Museumboerderij kom je terecht in een gezellige club 
van zo’n 70 mannen– en vrouwen die samen alle werkzaamheden doen. De 
koffie voor onze mensen is altijd gratis en we organiseren regelmatig leuke 
evenementen. Je bent collectief verzekerd als vrijwilliger. 
 
Je maakt zelf de keuze bij welke werkgroep je wilt aansluiten: De keuze is 
groot; zo kan je meedoen met de werkgroep Kinderprogramma’s: (elke 
week ontvangen wij kinderen van basisscholen uit de hele re-
gio) ;werkgroep Beheer (onderhoud gebouwen en terrein, den hof, techni-
sche werkzaamheden, inrichten van evenementen); werkgroep Gastvrou-
wen (ontvangst gasten, entree, zorgen voor consumpties, helpen 
bij evenementen); werkgroep Textiel (registratie+ fotograferen textiel, in-
richten tentoonstellingen, het maken van kijkboeken, studiebezoeken aan 
andere musea);  
Werkgroep Gidsen: (je leidt mensen rond door het museum en ver-
telt de verhalen van toen; wij zorgen voor jouw informatie en instructie);  
Reclame/ Website/ Twitter/ Facebook/Nieuwsbrief/Boerderij Bul-
letin: ( je houdt het nieuws van het museum in de gaten; je schrijft 
graag verhalen, je werkt mee aan het actueel houden van een of meerdere 
onderdelen). 
Werkgroep Activiteiten: (met je werkgroep organiseer je de jaar-
lijkse evenementen van het museum). 
Bestuurslid: ( Er is nu 1 vacature; taken in overleg ). 
 
DENK JE NU inmiddels, DAAR WIL IK WEL BIJ HOREN OF KEN JE IE-
MAND DIE DAT MISSCHIEN WEL WIL, LAAT HET SNEL WETEN AAN: 
 
Diny van der Pas  ( secretaris bestuur) tel. 0413-291172 of 
Hans van Sleuwen (voorzitter bestuur) tel. 06-17356169 

 Versobering interieur museum heeft “rust” gebracht. 

We schrijven het jaar 1880. Hier, op de schrale zandgronden van Brabant 
was het leven keihard ! Een sobere, arme tijd waarin mensen weinig te 
verteren en te besteden hadden. En als wij tegenwoordig over DUURZAAM-
HEID praten, moeten we beseffen, dat mensen uit die tijd DUURZAAM leef-
den. Niets werd weggegooid of verspild, alles werd hergebruikt. Ruilhandel 
was normaal, er was immers weinig geld in omloop. Die andere manier van 
leven was ook goed te merken in huizen– en boerderijen. Die waren 
meestal schaars ingericht, luxe voorwerpen waren er bijna niet. Alles was 
heel herkenbaar en vaak hetzelfde, een persoonlijke “stijl” kwam op het 
platteland nauwelijks voor ! Toen ons museum ontstond, zo’n 50 jaar gele-
den, werd alles zoveel mogelijk naar de Meierijse gewoonten van eind 19e 
eeuw ingericht. Maar sinds die tijd werden ons regelmatig zoveel prachtige 
voorwerpen geschonken, dat het wel “zund” was om die niet te laten zien 
aan het bezoekende publiek. Daardoor werd het museum voller en voller, 
steeds verder verwijderd van de werkelijkheid van toen ! En het  deed bij 
een aantal medewerkers pijn toen er, in 2022, gewerkt werd aan een te-
rugkeer naar toen ! Inmiddels wennen we er aan en blijkt dat er nog 
steeds heel veel verhalen te vertellen zijn. Er zijn ook voorwerpen bijgeko-
men. Voorwerpen die er niet waren maar die er wel thuis horen. De nieu-
we, 1 uur durende audiotour, die in de karschob te “scannen” is op je mo-
biel, vertelt zo’n verhaal ! Maar er is nog veel meer te vertellen  want bij 
ons “barst” het van de verhalen van toen. 
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VRIJWILLIGERS 

van het 

MUSEUM 
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Februari was VROEGER een spannende maand voor de knecht en 
de meid op de boerderij. 

…….Gu ziet zu nie mer op du boerderij, du meid en du knecht. Tiggeworrig is da 
ok nie mer nodig. Op du boerderij zen vurt zoveul mesienes, die ut werruk vurt 
doewn. Trouwens veul boere laoten ut werruk vurt dur un loonbedrijf doewn. 
Suntematijs is dur dizze vuroutgang in du versukkeling geraokt. Op du fistdag 
van St. Mathias (24 febr.) liep du dienstbetrekking af en naome meid en knecht 
afskeid van d’n boer um op 1 mert errugens aanders te gaon diene. In de jaore 
vur 1940 waar ut gebruikeluk da vaoder vur zun 12/13-jaorige zoon of dochter 
unnen “dienst” ging zuuke bei unnen anderen boer, wor hij of zij ut boerewerruk 
zo kunne lere. Ut waore mistal grote boere die un meske of unne jonge wilden 
en konden huure. Vur un meidje waar un jaorgeld van vertig gulde al veul geld. 
Soms kreeg zu sondis nog unne stuiver as zakgeld. 

As vaoder en boer ut saome ins waore over ut jaorgeld, dan ging d’n boer op 1 
maart ut meidje en ut onafskeidelijke klirkestje ophaole en trok zij be durre neije 
werrukgever in. De neije knecht krig mistal un uitnodiging um op unne zondag 
op “ du soep te komme”. D’n boer lette dan vurral op du eetgewonte van du ne-
ije knecht. Aat ie vlug, dan wies d’n boer da die “unne vlugge werker “ hai. Du 
knecht krig mistal meer as du meid. Da kon wel oplope tot honderdfeftig gulde of 
meer. Plus dettie op sondigmiddig unne gulde zakgeld kreeg. Vrijentijd hattie 
nie. Du werrukdag begos smerregus vruug en hielt pas op as ut donker waar, 
zodettie gen haand 
vur ooge mer zaag. 
Vur du meid waar ut 
werruk dan nog nie 
gedaon. D’r ware 
aalt nog wel sokke te 
stoppe, iets versteld 
worre, erpels geskelt 
vur du volgende dag. 
Tiggeworrig wordt 
dik gezeed: “Ik moet 
er nie aon denke”, 
mar in diejen tijd 
werd ur nie aon ge-
daacht. Ut worde 
gewoon gedaon.  

Door Piet v.d. Boom. 
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 Wat is er straks allemaal mogelijk in de nieuwe schob ?  

Over enkele maanden is de nieuwe schob klaar. Op het moment van schrijven is 
het gebouw glas– en waterdicht, zit de vloerverwarming en afwerkvloer er in, 
zijn de toiletten al geïnstalleerd, net als de verwarmingsketel. Aan de rest wordt 
hard gewerkt. Het plan  om het museumterrein in de door de architect bedachte 
staat te brengen, is klaar. Nu al ziet het er allemaal prachtig uit. Straks zijn wij 
een ideale plek om bezoekers te ontvangen die vanaf die plek hun museumbe-
zoek kunnen starten; oude– en nieuwe films kunnen 
zien, op een groot scherm en ook via internet; klein-
schalige cursussen/ vergaderingen te houden (tot ong. 
40 personen) in een prachtige landelijke omgeving; hu-
welijken te sluiten in een romantische omgeving; foto– 
huwelijksreportages te maken, of reportages met een 

reclame-doelstelling; en 
we zijn ook een aardige 
plek om zomaar een kopje 
koffie te komen drinken.  
Heb je nog meer goede 
ideeën ? Vertel het ons….. 

                                    

oud               nieuw 

WIJSHEDEN 

 

 

Wat je niet 

begrijpt, moet je 

bewonderen ! 

 

 

 

Vergeetachtig-

heid is een vorm 

van vrijheid.! 

 

 

 

Wie bergen wil 

beklimmen, kan 

zich niet op de 

vlakte houden 
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Een kinderspeurtocht door het museum. 
Elk jaar kri jgt ons museum aanbiedingen van studenten die een 
opdracht of stage bi j ons wi l len komen doen.  
Voor ons kwam de aanbieding van Emma Ruys, studente (lerares 
basisonderwijs) aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch precies op 
ti jd ! Zi j wilde een “kinderspeurtocht” maken voor haar stage- klas 
bi j een basisschool uit Rosmalen, ook een van onze goede 
voornemens.  
Gevraagd vanuit de werkgroep Textiel  ging Els van Sleuwen de stage 
begeleiden en nu, enkele maanden later, kan gemeld worden dat de 
speurtocht klaar is. Er is al  een afspraak gemaakt met groep 8 van 
de school uit Rosmalen. Zij komen, in de maand januari, de 
kinderspeurtocht uitproberen in het museum. Als al les naar behoren 
werkt, worden de tekst, de vragen en de foto ’s  verwerkt tot een 
fraai werkblad, waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 vragen uit de kinderspeurtocht 
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Eind december 2022 heeft, na 7 jaar penningmeesterschap, onze penningmees-
ter Cor van Gemert, afscheid genomen van de Meierijsche Museumboerderij. Tij-
dens die 7 jaren was hij, namens het bestuur, verantwoordelijk voor de hele fi-
nanciële gang van zaken van het museum. Hij voorzag het bestuur steeds, en 
altijd keurig op tijd, van actuele financiële informatie en zorgde, op een voortref-
felijke manier, voor de  hele financiële “huishouding” van het museum. Ook be-
waakte hij de verzekeringen. Heel veel extra werk kreeg hij met de nasleep van 
de grote brand in oktober 2021. Ook die klus werd door hem met verve aange-
pakt en prima afgerond ! 

Graag bedanken we Cor voor het vele werk en voor de talloze uren, aan ons mu-
seum besteed. We wensen hem alle succes met het pittige vrijwilligerswerk wat 
hij, ook NA het afscheid van de museumboerderij, blijft doen. 

 

 

Inmiddels is de overdracht van taken aan de nieuwe penningmeester afgerond . 
Als nieuwe penningmeester en bestuurslid per 1 januari 2023 hebben we Jos van 
der Wielen uit Heesch mogen verwelkomen. Jos is van beroep accoun-
tant en full-time werkzaam. We wensen hem alvast een heel plezierige tijd toe, 
als ONZE penningmeester. 

 

LOESJE

.   

“Als 

elke 

vrijwil-

liger 

een ster 

was, 

werd 

het 

nooit 

meer 

donker 

“ 
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Een opgeknapt museum, een heringericht museumterrein en een aangepaste hof. 
 

“Maak van de nood een deugd” luidt het spreekwoord. Nou, zo is het ook gegaan! Eind 2021 en begin 2022 
is hard gewerkt aan het opknappen van de boerderij, die toen ( als gevolg van Corona en de vochtschade, 
veroorzaakt door het uitvallen van de verwarming door de brand) tijdelijk gesloten was ! Veel antiek werd 
geconserveerd, de muren werden behandeld en geschilderd, de bedstedes werden opgeknapt, een aantal 
voorwerpen werden verwijderd of juist aangevuld ( lees elders in dit bulletin) en de registratie van alle mu-

seumvoorwerpen in de boerderij en in het depot werd weer opgepakt.  

Ondertussen was er regelmatig overleg over de nieuwbouw, de aanpas-
singen aan terrein en hof. In de zomer werd ook het houtwerk aan de 
buitenkant van de boerderij opnieuw geschilderd. Alle onderhoudswerk  
gebeurde, hulde daarvoor,  door onze vrijwilligers. 

 

2023 Wordt ook het jaar van de afronding en heropening van de nieuw-
bouw. Tegelijkertijd wordt het terrein aangepakt en afgerond. En dan ligt 
er nog de wens van het aanpassen of nieuw bouwen van een, in de win-
ter te verwarmen, werkschuur. Die is nodig om ook in de winter te kun-
nen werken aan het opknappen van het antiek. Ook aan de grotere voor-
werpen zoals karren enz. moet binnen gewerkt kunnen worden. 

 

Den hof wordt heringedeeld zodat die (nog) meer lijkt op een hof, pas-
send bij het tijdperk (1880-2030) wat door het museum wordt uitge-
beeld. Door het plaatsen van een afscheiding op de erfscheiding wordt 
het moderne parkeerterrein aan het zicht onttrokken waardoor de uit-
straling van onze 19e eeuwse omgeving verbetert. 

Belangrijke verbeteringen en verfraaiingen zullen het resultaat zijn ! 

Voor zover als mogelijk worden de werkzaamheden door de medewer-
kers van het museum uitgevoerd. 
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“Marie van de Middelhaai “ wist ons wel te boeien. 

Op vrijdag 9 september , onze jaarlijkse Vrijwilligersdag, ging een groot gezelschap vanuit 
de museumboerderij naar Vlijmen, om daar Marie van de Middelhaai te bezoeken. Marie 
woont in een helemaal authentieke en ook zo ingerichte19e -eeuwse boerderij. Ze kleedt 
zich- en leeft, zoals mensen dat in die tijd ook deden. Ze slaapt in de bedstee en ook haar 
hof en erf zijn ingericht zoals dat in die tijd (1890) in onze streek gebruikelijk was. De hele 
middag wist Marie ons te boeien met “verhalen van toen”, ze demonstreerde oude gewoon-
ten, kleding en zong haar liedjes in het Brabants dialect, waarbij ze zichzelf op de gitaar 
begeleidde. We ontdekten dat ze ook nog een 3 kg. wegend woordenboek over het Vlijmens 
dialect op haar naam had staan en ook meerdere eigengemaakte verhalen en filmpjes op 
internet ( kijk eens op: www.marievandemiddelhaai.nl ). De dag werd afge-

sloten met een voor-
treffelijk dinertje in de 
karschob en het over-
dekte terras van het 
museum.   

 

 

                 

                  

                  * 



 
Bezoekadres  museum 
Meerstraat 28,  
5473 VX   Heeswijk-Dinther. 
Postadres:  
Postbus 2,  
5473 ZG   Heeswijk-Dinther 
 

Meier i jsche 
Museum 
Boerder i j  

Volg de Meierijsche Museum Boerderij 

op 

 

 www.museumboerderij.nl 

 

TWITTER  https://twitter.com/
HansvanSleuwen 

FACEBOOK www.facebook.com/
museumboerderijmmb  

 

Want ons nieuws komt graag naar jou toe. 

  Wij  wensen  alle  lezers  van  dit  
“Boerderij  Bulletin ”  een  boeiend  

museumjaar 2023  toe .  Voel  je  
welkom in  ons  museum,  onze  

(nieuwe)  schob  en  onze  karschob  
en  in  onze  h istorische  groenten  

hof.  

Telefoon: museum:  
0413-292481 
Telefoon: boeking/vragen: 
0413-291172 
E-mail: 
info@museumboerderij.nl 
Website: 
www.museumboerderij.nl 

 
M e i e r i j s c h e 
Museumboerderij    
 
Ons levendige museum 
met zijn spannende       
verhalen en zijn vele  
diverse evenementen, 
maakt jouw bezoek,  
telkens opnieuw, weer  
de moeite waard. 
____________________ 
 
Dit Bulletin    wordt  op 
PAPIER bezorgd bij 
Medewerkers, Vrienden 
e n  S p o n s o r s  e n 
DIGITAAL bij relaties.   
____________________ 
REAGEREN ? GRAAG. 
Stuur je reacties  naar de 
redactie via: 
info@museumboerderij.
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Mooie momenten, droevige momenten, toekomstgerichte momenten, 

2022 was opnieuw een jaar om nooit te vergeten ……..                                       

 

 

 

 

Bezoek ons  op : 
www.museumboerderij.nl 

like en volg ons op TWITTER 
en FACEBOOK 


