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Op vrijdag 15 November 2019 vond in De Nieuwe Hoef te Hil-
varenbeek de uitreiking plaats van de historische boerderijpluim 
2019 door Stichting de Brabantse Boerderij. Zo’n 70 belangstel-
lenden zijn aanwezig bij deze 7e editie met 7 genomineerden.
Naast uitgebreide aandacht voor alle genomineerde boerderij-
en en schuren was het een informatieve middag met interes-
sante sprekers. Paul Spapens vertelde gepassioneerd over het 
belang van het behoud van Brabantse zandpaden. Sammy van 
Tuyl schetste de historische context rondom ‘het manifest’, een 
oproep aan politici in Noord-Brabant om meer in te zetten op 
waardering en instandhouding van het landelijk en agrarisch erf-
goed. Tot slot met als thema ‘landschappelijk erfgoed is ook mo-
numentaal’ een zeer gevarieerd verhaal door Jan Timmers.
Het is nog niet zo eenvoudig om een gebouw te restaureren of 
te herbestemmen op een manier die recht doet aan de historie 
ervan. Vele facetten spelen een rol en soms zijn compromissen 
onvermijdelijk. Elke twee jaar reikt Stichting de Brabantse Boer-
derij een pluim uit aan diegene van de genomineerden die hier 
volgens de jury het beste in is geslaagd. 
Het beoordelen van de objecten gaat niet over wat iemand mooi 
vindt. Het hoofddoel van de Stichting de Brabantse Boerderij is 
het herkenbaar behoud van het agrarisch erfgoed, de boerderij 
en bijgebouwen. Architectuurhistorische criteria, bouw – en land-
bouwhistorische criteria vormen een belangrijke basis voor de 
beoordeling. Daarnaast wordt er ook heel bewust gekeken naar 
het totale ensemble en de landschappelijke waarde daarvan. De 
genomineerde boerderijen zijn hieronder op een rijtje gezet.

Bergen 26 Terheijden

De boerderij is in 1947 gebouwd als wederopbouwboerderij na 
verwoesting van de oude boerderij tijdens de Tweede Wereldoor-
log. De nieuwe boerderijen werden gestandaardiseerd gebouwd. 
In eerste instantie bouwde men nog streekeigen boerderijtypen, 
maar later werd dit principe losgelaten. De boerderij is van dit 
laatste type en is derhalve als kop-hals-rompboerderij gebouwd 
in voor de wederopbouw kenmerkende Delftse School. De boer-
derij ligt nog in een agrarische omgeving. De boerderij is nog 
steeds eigendom van dezelfde familie. De huidige eigenaar heeft 
de boerderij in 1998 overgenomen van zijn ouders. Zijn vrouw 
en hij zijn de afgelopen jaren bezig geweest de bedrijfsvoering te 
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veranderen. De oude stal van de wederopbouwboerderij kwam 
vrij. In 2017 en 2018 hebben zij het bedrijfsgedeelte van de 
boerderij laten verbouwen tot twee woningen. De derde woning 
bevindt zich in het voorhuis van de boerderij. Zelf zijn zij in de 
stal gaan wonen, hun twee zonen zijn in de andere woningen 
getrokken. Voordat de boerderij werd herbestemd is een bouw-
historisch onderzoek gedaan, zodat de resultaten van dit onder-
zoek konden worden meegenomen in het nieuwe ontwerp. In 
het nieuwe ontwerp is gekozen om terug te gaan naar de situatie 
uit 1947. De wijzigingen die later zijn gedaan ten behoeve van 
de veranderende bedrijfsvoering zijn ongedaan gemaakt. In de 
kopse gevel zijn de grote deuren teruggebracht. De glazen pui 
die hierachter is geplaatst geeft nu veel daglicht in de woning. In 
de lange gevel aan de straat is de oorspronkelijke deuropening 
gebruikt om de entree voor de twee woningen te maken. Helaas 
is bij de bouw gebleken dat de typische wederopbouwboerderij-
vloer van holle bakstenen niet behouden kon worden. De gevels 
die vanaf de straat zichtbaar zijn, zijn qua indeling als schuur-
gevels grotendeels behouden gebleven. De betonnen vensters 
zijn vervangen door houten vensters. Nieuw toegevoegde ope-
ningen zijn allemaal aan de achterzijde geplaatst. Deze gevel is 
vervangen. De woningen zijn erg modern en van alle gemakken 
voorzien. De schuur is geïsoleerd. De familie heeft erg haar best 
gedaan om het uiterlijk van de wederopbouwboerderij aan de 
straatzijde te behouden. Hoewel de aandacht voor wederopbou-
warchitectuur nog niet algemeen is, is het bewonderenswaardig 
hoe de eigenaren hun best gedaan hebben deze wederopbouw-
boerderij, gesteund door bouwhistorisch onderzoek, te behou-
den voor de toekomst.

Reeptiend 50 Breda
Op landgoed Nuwenhuys staat boerderij Nuwenhuys. Het bouw-
jaar van deze rijksmonumentale boerderij is niet bekend, wel dat 
er op deze plek al in de 15de eeuw een stenen huis stond. De 
huidige boerderij dateert grotendeels uit de 19de eeuw, maar 
vermoedelijk zijn er resten van de oude gebouwen nog aanwe-
zig, zoals de kelder. De boerderij ligt in een natuurgebied en is 
van het type langgevelboerderij. Op het erf staat een bakhuis en 
oorspronkelijk stond er ook een Vlaamse schuur. Deze schuur is 
in 1992 afgebrand. In 1972 stopte de toenmalige boer met zijn 
agrarische bedrijf, waarna de boerderij de functie van kinderboer-
derij kreeg. De huidige eigenaren kochten de boerderij in 2016 in 
slechte staat. Voordat zij aan de slag gingen lieten zij bouwhisto-
risch en historisch geografisch onderzoek doen. Deze onderzoe-
ken vormden de basis voor de restauratie van en ontwikkeling 
van het landgoed. Het woongedeelte van de boerderij is zoveel 
mogelijk gebleven zoals het was, waar nodig zijn onderdelen 
gerestaureerd. Kelder en opkamer zijn nog aanwezig, evenals 
bedstede- en kastenwanden. Waar onderdelen ontbraken, zijn ze 
teruggebracht. Het voorhuis is als Bed & Breakfast in gebruik. Het 
bedrijfsgedeelte is volledig tot woning verbouwd. De kenmerken-
de gebintconstructie is behouden en gerestaureerd. Verder is de 
schuur aan de binnenzijde geïsoleerd en zijn ten behoeve van 
daglichttoetreding glaspuien achter de dubbele deuren geplaatst. 
De stalvensters zijn met schuifpaneeltjes afsluitbaar gemaakt.

Het bakhuis is ook gerestaureerd, waarbij de oven weer is te-
ruggebracht. Het bakhuis doet weer dienst om te bakken. Er zijn 
plannen om de afgebrande schuur weer te herbouwen. Doel is 
de bevordering van de ontmoeting tussen mensen met en zon-
der een beperking. Dat gebeurt nu al en met de bouw van de 
Vlaamse schuur zal daar ook dagbesteding aan worden toege-
voegd. De eigenaren hebben uitgebreid onderzoek laten doen 
alvorens zij aan de slag gingen. Hoewel de boerderij in slechte 
staat was, hebben ze geprobeerd alles wat nog bruikbaar was te 
behouden. Het uitgebreide onderzoek heeft zeker bijgedragen 
aan de grote restauratie die volgde en aan het ontwikkelen van 
het landgoed.

De Riggen Klein-Zundert

Boerderij de Riggen is gebouwd in 1939 en is een gemeentelijk 
monument. Na een flinke brand in 1950 is het bedrijfsgedeel-
te herbouwd naar de eisen van die tijd. De boerderij behoorde 
oorspronkelijk tot Landgoed Pannenhoef. Ten behoeve van de 
verbouwing is de bouwgeschiedenis in kaart gebracht. Brabants 
Landschap heeft de boerderij verkocht aan de huidige eigenaren. 
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Vader en moeder wonen nu in een nieuw gebouwde woning 
achterin het bedrijfsgedeelte en dochter met partner in het voor-
huis. De woning wordt nog gerenoveerd, de nieuwe woning is 
inmiddels klaar. Het deel tussen het woon- en bedrijfsgedeelte is 
nog agrarisch in gebruik.
Op de plek waar de wagens werden gestald en het vee stond, 
geheel achterin het bedrijfsgedeelte, is de woning gemaakt. De 
woning valt net achter de inrijdeuren, die hierdoor behouden 
zijn gebleven. De deel is een soort binnenstraat geworden. De 
belangrijkste kenmerken van de schuur, zoals de holle baksten-
envloer, de betonnen stalvensters, zijn bewaard en aangepast 
aan de nieuwe situatie. Zo zijn er achterzetramen geplaatst om 
een comfortabel binnenklimaat te krijgen. De deuren van de wa-
genloods, drie dubbele deuren naast elkaar, zijn open gezet en 
voorzien van een glazen pui waardoor er veel daglicht naar bin-
nen komt. In de woning is op diverse manieren de relatie met 
de oude functie behouden met bijvoorbeeld de duimen van de 
oude deuren in de muur.
De nieuwe woning is zorgvuldig in de schuur gepast. Kenmer-
ken van de oude functie zijn veelal bewaard gebleven. Daglicht-
toetreding is opgelost door gebruik te maken van de bestaande 
openingen waardoor ook aan de buitenzijde de oorspronkelijk 
agrarische functie is af te lezen. Doordat een groot gedeelte van 
de boerderij nog agrarisch gebruikt wordt, is de boerderij ook nog 
echt een boerderij. Hopelijk zal het voorhuis op dezelfde deskun-
dige manier worden aangepakt.

Notel 22 Oirschot

In Oirschot staat een boerderij waarnaast het schob staat. De 
eigenaar van de boerderij is op leeftijd en zijn achterneef en 
vriendin hebben de boerderij gekocht. Voor de eigenaar hebben 
ze het schob tot mantelzorgwoning laten verbouwen. Op het erf 
staan verder nog een bakhuis/varkenshok, een kippenhok, een 
hooimijt, etc. De boerderij wordt nog volop gerestaureerd, maar 
het schob is klaar en bewoond. 
Het open gedeelte van het schob, waar de karren stonden, is 
voorzien van een pui en is daardoor binnenruimte geworden. 
Daar is een slaapkamer met badkamer gemaakt. Het andere deel 
van het schob was in oorsprong de paardenstal, later een var-
kenshok, wc met beerput, koeienstalletje en zandhok. Hierachter 
is een keuken met woonkamer gerealiseerd. De deuren die ten 
behoeve van de agrarische functie aanwezig waren, zijn allen 
behouden. De dubbele deuren zijn opengezet en voorzien van 
een glazen pui. Aan de achterzijde is slechts één extra opening 
gemaakt. In het wc-hok was een poepdoos waaronder nu een 
moderne wc is gemaakt. Binnen zijn delen van de voerbakken 
bewaard gebleven als referentie naar de oude functie.

Met veel aandacht is het schob gerestaureerd. De relatie met de 
agrarische geschiedenis van het gebouw is behouden gebleven. 
De restauratie van dit gebouw belooft veel voor de boerderij en 
de rest van het erf.

Hekelstraat 19 Mierlo
De boerderij aan de Hekelstraat in Mierlo is van het type langge-
velboerderij uit vermoedelijk de 19de eeuw. Toen was het een 
gemengd bedrijf en boerde er de schoonfamilie van de huidige 
eigenaresse. Vanaf de jaren ’30 van de 20ste eeuw is de boer 
zich gaan toeleggen op de fruitteelt, in het bijzonder op de ker-
senteelt. Ook vestigde zich in het midden van de jaren ‘30 een 
kantoortje van de Boerenleenbank in de boerderij. Waarbij de 
boer, schoonvader van de huidige eigenaresse, de directeur van 

de bank werd. Tot 1957 bleef dat zo, toen verhuisde de Boe-
renleenbank naar het centrum van Mierlo. Tot 1965 heeft de 
boerderij nog een agrarische functie, daarna gaat de boer met 
pensioen. Zoon en zijn vrouw trekken in 1971 in de boerderij 
en maken van het bedrijfsgedeelte een atelier. Zij gebruikt dit 
atelier nog steeds om kunst te maken en tentoon te stellen. In 
de loop der jaren is de boerderij goed onderhouden en waar 
nodig gemoderniseerd en comfortabel gemaakt. De ruimte van 
de Boerenleenbank is intact gebleven inclusief de kluis. Een deel 
van het bedrijfsgedeelte is nog herkenbaar, met name aan de 
deurtjes in de buitengevel is de varkensstal herkenbaar.
Hoewel er de laatste decennia in de nabijheid veel is bijgebouwd, 
is er nog een deel van het oude erf, waar ook de fruitbomen 
stonden, bij de boerderij gebleven. 
De boerderij is goed onderhouden en de familie heeft hard haar 
best gedaan om niet alle grond kwijt te raken bij de boerderij. 
Het atelier is een mooie herbestemming voor de boerderij. De 
Boerenleenbank maakt de boerderij bijzonder.

Boomstraat 29 Gemonde
De boerderij in Gemonde is een gemeentelijk monument. De 
hoeve is van het type hallehuisboerderij met een dwarsdeel. De 
boerderij is erg oud, de oudste delen van de constructie dateren 
uit de 16de eeuw. Nadat de boerderij in de 20ste eeuw zijn 
agrarische functie verloor, werd deze verbouwd tot woning. Toen-
tertijd werden boerderijen verbouwd met allerlei zogenaamde 
boerderij elementen. Ook bij deze boerderij. Toen de boerderij in 
2015 afbrandde was vooral de kapconstructie zwaar beschadigd. 
De eigenaren hebben deze ramp aangegrepen om onderzoek 
naar de bouwgeschiedenis te doen en dit te gebruiken om op 
een verantwoorde manier te restaureren en soms reconstrueren. 
Aan de hand van oude foto’s zijn een aantal zaken aangepast aan 



de tijd voordat de boerderij werd verbouwd tot woonboerderij, 
zoals gevelankers en een plint onder aan de gevel. De boerderij 
is er hierdoor beter uitgekomen dan de boerderij voor de brand 
was. Ook hebben ze de boerderij duurzaam gemaakt. De zon-
nepanelen liggen uit het zicht achter op het erf. Door middel van 
enkele moderne toevoegingen hebben ze duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen oude en nieuwe ingrepen. Zo is er in de achter-
gevel een groot lang raam gemaakt en is er in het bedrijfsgedeel-
te een eigentijdse moderne trap. 

De betrokkenheid van de bewoners bij de geschiedenis van hun 
boerderij is zelden groter dan aan de Boomstraat 29. Zij hebben 
zich dan ook veel moeite getroost om onderzoek te laten verrich-
ten naar hun huis. Vervolgens hebben zij deze inzichten gebruikt 
voor de restauratie van hun woning. Daarbij is veel aandacht uit-
gegaan naar de verduurzaming ervan. Het bouwhistorisch onder-
zoek zorgde voor een groot enthousiasme bij de eigenaren.

Kapeleind 8 Wijbosch

Boerderij De Kapelhof is een langgevelboerderij en is een rijks-
monument, gelegen in een mooi buurtschap. Aan de voorzijde 
staan enkele mooie leibomen. De huidige verschijningsvorm van 
de boerderij is 19de-eeuws, maar vermoedelijk is er gebruik ge-
maakt van de fundamenten van een oudere voorganger. Dat was 
waarschijnlijk een hoekgevelboerderij. De houtconstructie van de 
boerderij komt mogelijk ook van deze voorganger. 
Enige jaren geleden kochten de huidige eigenaren de boerderij 
in slechte staat. De stal zat nog in de boerderij. De eigenaar heeft 
de boerderij zelf gerestaureerd en herbestemd. Een bouwhisto-
risch rapport was onderlegger voor de restauratie van het pand. 
Waar nodig, is gerestaureerd, zoals de gevels en de vensters. 
Tijdens de restauratie kwamen nog wat aardige dingen naar bo-
ven, zoals de lemen scheidingswand, die netjes bewaard is ge-
bleven en is weggewerkt. Hoewel in de bouwvergunning een 

nieuw dak was aangevraagd, koos de eigenaar er voor om de 
oude dakconstructie te handhaven. De gebintconstructie is ook 
blijven staan en deze is aangevuld met houten stijlen waar deze 
niet meer aanwezig waren. Daglichttoetreding geschiedt vooral 
door het openzetten van de dichtgezette openingen van de oude 
deeldeuren. Aan de achterzijde van de boerderij zijn een aantal 
nieuwe openingen gemaakt.
Met veel passie is de boerderij gerestaureerd. Het behoud van 
de oude kapconstructie is een groot compliment waard. Door 
de restauratie en herbestemming is de toekomst van de toen in 
slechte staat zijnde boerderij weer gewaarborgd.

Juryrapport
De jury, bestaande uit Wim Beelen, Jos Bertens, Joop Steenbak-
kers, Judith Toebast (jury voorzitter), Sammy van Tuyll en Johan 
Verspay, heeft de boerderij aan de Reeptiend 50 in Breda tot 
winnaar verkozen van de boerderijenpluim 2019. De keuze was 
niet gemakkelijk. Alle genomineerde objecten hadden aspecten 
die er positief uitsprongen. Aan de meeste boerderijen is een 
bouwhistorisch onderzoek vooraf gegaan, elementen van de his-
torie zijn bewaard gebleven, evenals de relatie tot het agrarisch 
verleden. Bij alle genomineerde boerderijen waren de oorspron-
kelijke functies (overwegend) verdwenen. De nieuwe functies 
zorgen voor het behoud van de boerderijen. De waarde van het 
ensemble en omliggende landschap was bij de meeste boerde-
rijen hoog. 
Bij de genomineerde Klein-Zundert en Oirschot was de restau-
ratie nog niet voltooid. Hoewel het deel dat al wel gerestaureerd 
was van zodanige kwaliteit is dat zij daarmee hoog scoren, was 
dat een factor waar bij het eindoordeel van de jury rekening mee 
is gehouden. De jury hoopt van harte dat deze boerderijen na 
voltooiing nogmaals zullen worden aangemeld. 
De boerderij in Breda is tot winnaar uitgeroepen omdat deze 
boerderij op bijna alle facetten hoog scoorde. Aan de boerderij 
is grondig bouwhistorisch en historisch geografisch onderzoek 
vooraf gegaan. De boerderij, die deel uitmaakt van een landgoed, 
heeft tevens een gerestaureerd bakhuis. De afgebrande Vlaamse 
schuur zal volgend jaar nog worden herbouwd. De boerderij en 
het bakhuis verkeerde voor de restauratie in zeer slechte staat. Er 
is veel moeite gedaan om de boerderij te 
restaureren en bewoonbaar te maken met behoud van veel au-
thentieke onderdelen en details. 

(vlnr) Otte Strouken (voorzitter SdBB), Marjan Groeneveld 
(coördinator Boerderijpluim), winnaar Annina van Logtestijn 
(landgoed Nuwenhuys)  en Judith Toebast (voorzitter jury)
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Boerderijbezoek aan het 
Kornhuys in Dussen
Boerderij het Kornhuys gelegen aan Korn 26 in Dussen met het 
gesmede jaartalanker 1767, is een tot de verbeelding sprekend 
pand en bezit de status van rijksmonument. De boerderij met 
aangrenzende historische tuin en fruitboomgaard is gerestau-
reerd en heeft een herbestemming gekregen in de vorm van 
een kleinschalig 24 uurs woon-zorgvoorziening voor de doel-
groep van jongvolwassen met een complexe lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. De restauratiewerkzaamheden vonden 
plaats in combinatie met een aanpassing aan de hedendaag-
se gebruiks-en comfortnormen met duurzame en onderhouds-
vriendelijke toepassingen op het gebied van energiebesparing en 
hernieuwbare energie. Direct achter de boerderij is een negental 
woonzorgappartementen gebouwd voor permanente woonzorg 
ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beperking. 
Zaterdag 23 november 2019 heeft bestuurslid Jeanne van Osta-
ijen namens Stichting De Brabantse Boerderij een excursie geor-
ganiseerd naar deze gerestaureerde boerderij. Een mooi aantal 
‘Vrienden’ heeft met grote belangstelling aan de excursie deel-
genomen. Om 14.00 uur werden we ontvangen in de naast de 
boerderij gelegen Klompenmakerij en onder het genot van koffie 
met cake verwelkomde Jeanne iedereen hartelijk en in het bij-
zonder Ad van den Ouweland die het mogelijk had gemaakt om 
deze excursie te houden.
Men kon de enorme diversiteit aan klompen bewonderen die in 
verschillende kleuren en maten aan de zolder hingen en ook de 
souvenirs in de bijbehorende winkel. De ‘Klompenmakerij” is een 
gezellige ruimte met zicht op de machines waarmee klompen 
worden gemaakt. Buiten lagen boomstammen voor de klompen-
makerij.
Behalve Ad van den Ouweland was ook aanwezig de heer Jan-Wil-
lem Zeelberg, voorzitter van Stichting Kornhuys “Ons Thuis” en 
de heer Albert Bax, adjunct directeur van Oome Raamsdonk B.V. 
die de restauratie heeft uitgevoerd. 
Ad van den Ouweland vertelde dat hij had besloten om de ver-
vallen boerderij te gaan restaureren om het als familiebezit in 
stand te houden en de klompenmakerij daarbij te betrekken en 
er een herbestemming aan te geven in de vorm van een particu-
lier kleinschalig wooninitiatief om het erfgoed te behouden voor 
de toekomst. Hij woont zelf in Roozendaal waar ook zijn moeder 



meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze on-
dersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisont-
wikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording 
te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. 
Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de 
financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het 
Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennis-
deling. Het Boerderijenfonds zal in het eerste kwartaal van 2020 
operationeel worden.

woont. In verband hiermee had hij ook niet de bedoeling om 
zelf in de boerderij te gaan wonen. Ad vertelde dat er jaren van 
voorbereiding aan vooraf zijn gegaan voordat met de feitelijke 
restauratie begonnen kon worden. Op verzoek van Ad van den 
Ouweland heeft Stichting De Brabantse Boerderij van tevoren 
een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd en later nog een ad-
vies geschreven over de erfinrichting. 
Albert Bax van Oome Raamsdonk B.V. heeft uitleg gegeven over 
zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige restauratie. De 
restauratiewerkzaamheden vonden plaats in combinatie met een 
aanpassing aan de hedendaagse gebruiks-en comfortnormen 
met duurzame en onderhoudsvriendelijke toepassingen op het 
gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie. Uiteinde-
lijk heeft het 5 jaar geduurd voordat het klaar was. 

Aankondiging 
Boerderijenfonds
Op 6 december werd de start van het Boerderijenfonds aange-
kondigd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming 
en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het Boerderijenfonds 
is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die 
hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restaura-
tiefonds.  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bij-
drage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit 
bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.
Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare 
rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van 
een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van 
energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij her-
bestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers 
en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor 
behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote 
maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietran-
sitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.
Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis 
en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadruk-
kelijk bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en van 
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Stichting de Brabantse Boerderij zoekt Vrienden. Vanaf € 22,- per jaar bent u Vriend 
van onze Stichting. U ontvangt daarvoor onze Nieuwsbrief met wetenswaardigheden 
over Brabantse boerderijen, bijgebouwen, erf en cultuurlandschap en aankondigingen 
van onze activiteiten. Ook krijgt u korting op onze publicaties en cursussen en u kunt 
deelnemen aan onze jaarlijkse Vriendendag. Maar vooral steunt u als Vriend het werk 
van SdBB. 
U kunt zich aanmelden op onze website.

www.debrabantseboerderij.nl
U vindt ons ook op facebook: 

www.facebook.com/stichtingdebrabantseboerderij


