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Beste Vrienden van de Brabantse Boerderij!
Wat een jaar hebben we achter de rug! Geen Vriendendag in 2020 en ook dit jaar lijken
evenementen weer een probleem te worden. Maar geen nood! We hebben volop plannen
en concrete acties.
Team Media
Onze Jan Timmers heeft na 30 prachtige Nieuwsbrieven gemaakt en uitgegeven te hebben
te kennen gegeven zijn taken aan anderen over te dragen. Daarom zullen Marjan Ponten, Jan
Soffers, Jan Aalders en Otte Strouken de inhoud en uitgave ter hand nemen, waarbij Jan
Timmers als lid van de redactie blijft meedraaien. Jan: heel veel dank voor je enorme inzet in
de afgelopen jaren! De door jou gemaakte Nieuwsbrieven blijven onderdeel van het Erfgoed
van de SdBB en zullen een blijvende betekenis houden. DANK!
Nieuws Flits
De eerste actie van het Team Media is deze Nieuws Flits. We kunnen jullie per e-mail sneller op de hoogte stellen van activiteiten, nieuwsberichten en oproepen.
Bestuur
We hebben er 2 nieuwe bestuursleden bij. Behalve Jan Aalders, Pieter Jacobs, Jeanne van
Ostaijen, Harrie Boot en Otte Strouken, zitten nu ook Marjan Ponten en Pedro Schamp in
het bestuur. En dat is fijn, want het werk woog steeds zwaarder op maar een paar schouders.
Vriendendag 2021
Het slechte nieuws: ook voor 2021 lijkt het organiseren van een Vriendendag 2021 een
onmogelijke opgave. Busvervoer is niet mogelijk, de horeca is gesloten, en huisbezoek is
beperkt tot 1 persoon per dag, enz. En stel dat sprake is van een besmetting welke te herleiden is naar de Vriendendag, dan hebben alle deelnemers een probleem! Tot onze spijt
zal de Vriendendag dus geen doorgang kunnen vinden!
Boerderijen Pluim 2021
Dan nu het goede nieuws: op 26 november 2021 wordt de Boerderijen Pluim uitgereikt
in het Cultureel Centrum in Schijndel. We zijn druk bezig met het programma, dat behalve
de Pluim tevens zal bestaan uit het presenteren van een prachtig boerderijen boek en uit
een tentoonstelling
over boerderijen. Noteer
alvast de datum!

Team Media
Hebt u nieuws dat u wilt
delen, opmerkingen of
suggesties voor de
Nieuws Flits, stuur dan een
mail naar: secretaris@debrabantseboerderij.
nl

Boerderij van Marie van de Middelhaai, rijksmonument in Vlijmen, wordt bedreigd
door omringende woningbouw. SdBB is bezig om haar te helpen om dat te voorkomen.

