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‘kennis	  en	  kansen	  benutten	  voor	  boerenerven	  in	  Het	  Groene	  Woud’	  	  

	  
Op	  zaterdagmiddag	  28	  maart	  2015	  organiseert	  Stichting	  de	  Brabantse	  Boerderij	  een	  middag	  vol	  
informatieve	  activiteiten.	  Boerderijeigenaren	  en	  andere	  plattelandsbewoners	  komen	  die	  dag	  aan	  
hun	  trekken.	  Het	  schitterende	  monumentale	  erf	  van	  Dick	  de	  Lange	  en	  Marina	  van	  Grinsven	  in	  
Liempde	  staat	  décor.	  	  	  
	  
Wilt	  u	  weten	  hoe	  u	  een	  originele	  waterput,	  compleet	  met	  putstelling,	  moet	  slaan?	  Waar	  vroeger	  op	  
het	  erf	  de	  moestuin	  lag	  en	  hoe	  deze	  werd	  aangelegd	  en	  ingericht?	  Waar	  de	  boomgaard	  lag	  en	  welke	  
(hoogstamfruit)rassen	  werden	  aangeplant?	  Wilt	  u	  leren	  om	  uw	  eigen	  landschap	  te	  lezen?	  Wilt	  u	  
weten	  hoe	  u	  zeldzame	  huisdierrassen	  kunt	  houden?	  	  
	  
Meld	  u	  aan	  bij	  info@debrabantseboerderij.nl.	  Vermeld	  bij	  uw	  aanmelding	  de	  workshops/excursies	  
van	  uw	  keuze	  (letters	  A,	  B,	  C	  en/of	  D).	  
	  
	  
Programma	  
13.00	  uur	  	   	   ontvangst	  met	  streeklekkernij	  en	  mogelijkheid	  tot	  netwerken	  
	  
13.00–16.00	  uur	   gedurende	  de	  middag	  kunt	  u	  zich	  laten	  inspireren	  door	  diverse	  workshops	  en	  

excursies	  die	  tijdens	  de	  middag	  rouleren:	  	  
-‐ informatiestand	  met	  boerderijdeskundigen	  en	  proeverij	  eigen	  geperst	  sap	  
A. restauratie	  originele	  waterput	  
B. landbouwhuisdierenexcursie	  
C. praktijkworkshop	  aanleg/reconstructie	  van	  een	  traditioneel	  boerenerf	  
D. excursie	  lezen	  van	  het	  landschap	  rond	  de	  boerderij	  

	  
16.00	  uur	   einde	  middag	  
	  
Voor	  wie	  en	  wat	  
De	  inspiratiecarrousel	  is	  interessant	  voor	  bewoners	  van	  het	  platteland	  en	  geïnteresseerde	  
stedelingen.	  Met	  name	  bewoners	  van	  panden	  en	  eigenaren	  van	  gronden	  die	  zelf	  een	  actieve	  bijdrage	  
kunnen	  leveren.	  Waarmee	  zij	  een	  impuls	  kunnen	  geven	  aan	  het	  behoud	  en	  versterking	  van	  het	  
boerenerf	  en	  boerenland	  als	  Brabantse	  identiteitsdrager.	  	  
	  
Over	  de	  locatie	  
De	  19e-‐eeuwse	  langgevelboerderij	  van	  Dick	  de	  Lange	  en	  Marina	  van	  Grinsven	  ligt	  aan	  de	  Pastoor	  
Dobbeleijnstraat	  2	  in	  Liempde.	  Het	  erf	  met	  bijgebouwen	  heeft	  in	  2013	  een	  monumentenprijs	  
gewonnen.	  Over	  de	  locatie:	  	  "De	  opstallen”	  graag	  omschrijven	  als:	  De	  Dwarsdeel	  Schuur	  met	  het	  
Karschop	  en	  de	  Paardenstal	  	  zijn	  na	  restauratie	  in	  gebruik	  als	  gastenverblijven	  De	  Hopbel	  en	  ’t	  
Koevinkje.	  	  
Daarnaast	  worden	  er	  rundvee	  (Lakenvelders	  en	  Brandroden)	  en	  kippen	  gehouden.	  
	  
	  
	  

	  


