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Onderwerp: Vriendendag 2015

Beste Vrienden,
In de Nieuwsbrief van december 2014 werd de Vriendendag 2015 al aangekondigd. Op zaterdag 11 april a.s.
is het zo ver! Het wordt een bijzondere Vriendendag. We rijden nl. geen lange routes langs boerderijen.
Nee, zo kort mogelijke routes met uitgebreider bezoek aan zes boerderijen in Breda en omgeving.
Dankzij de bereidwillige en zelfs enthousiaste medewerking van de eigenaren kunnen we de volgende
boerderijen met bijgebouwen van buiten en van binnen bekijken:
1. een keuterboerderij uit ca. 1825 (kelder mogelijk ouder) met Vlaamse schuur, schop, kippenhokken e.d.
in Chaam. De boerderij is in 2013/2014 op zeer verantwoorde wijze gerestaureerd en herbestemd als
woonboerderij. De eigenaar fokt het Brabantse kippenras het Chaamse Hoen.
2. de boerderij ‘De Pekhoeve’ in Ulvenhout, waarvan de naam voor het eerst in 1720 opduikt. In 2003
bezochten we alleen de stal van deze boerderij. Inmiddels is de gehele boerderij in 2014 zeer goed
gerestaureerd en heeft deze een bestemming gekregen ten behoeve van het dorp.
3. een 19e eeuwse boerderij in Bavel met Vlaamse schuur, bakhuis en schop. In 2003 bezochten we deze
boerderij. Zowel boerderij als bijgebouwen hadden toen veel achterstallig onderhoud. Nu zijn boerderij
en bijgebouwen in 2013/2014 met zorg gerestaureerd. Bestemming: woonboerderij.
4. Huis ‘Weilust’ in Breda. Deze historische buitenplaats is ontstaan is uit een boerderij met herenkamer.
Het huidige huis dateert uit 1787 en is in 1999 door de huidige eigenaren perfect gerestaureerd. De
boerderij, die in 1968 werd afgebroken, is in 2008 herbouwd. Het omgrachte perceel bevat verder een
Vlaamse schuur en nog een bijgebouw met een nieuwe bestemming.
5. Boerderij ‘de Hoge Schuur’ uit 1732 in Teteringen, een boerderij met authentieke herenkamer. De
boerderij ontleent haar naam aan de bijzondere, grote en extreem hoge Vlaamse schuur. De huidige
bewoner heeft hier nog geboerd.
6. Boerderij ‘de Blauwe Hoeve’ in Teteringen. Een boerderij die dateert uit ca. 1800 met een waarschijnlijk
17e eeuws onderkeldert woongedeelte. Het woonhuis heeft kloostervensters in de zijgevel. Op het erf
staan een geweldige Vlaamse schuur, een bakhuis en een schop. De boerderij is al in 1972
gerestaureerd en kreeg toen de bestemming woonboerderij.
Bij ons bezoek zullen de eigenaren ons het een en ander vertellen over de historie van de boerderij en
de restauratie. De bezoeken aan een boerderij duren 35 á 45 minuten. Zo willen we wat meer diepgang
in de excursie krijgen.
We komen op 11 april a.s. bij elkaar tussen 9.15 en 9.45 uur in zalencentrum ‘De Tussenpauz’ in Bavel (in
2003 zalencentrum Bruininks). De Vriendendag eindigt om ca. 16.30 uur.

Dankzij scherp onderhandelen, kunnen de deelnamekosten wat lager zijn dan in de Nieuwsbrief van
december jl. vermeld stond. Vrienden betalen nu € 30, - en partners en introducés € 35, -. U kunt zich
aanmelden tot uiterlijk 1 april a.s. (liefst eerder). U bent pas aangemeld als u uw Vriendenbijdrage 2015
(minimaal € 20, -) én de deelnamekosten hebt overgemaakt op BIC: RABONL2U IBAN: NL79 RABO 0152
0283 82 onder vermelding van “Vriendendag-2015”. Indien Vrienden reeds betaald hebben, zal het teveel
betaalde worden teruggestort.
Iedereen die is ingeschreven, ontvangt begin april a.s. een bevestiging van deelname met een uitgebreid
programma, adres van het zalencentrum e.d.
Voor vragen of bijzonderheden over uw deelname kunt u contact opnemen met Johan Jansen (tel. 013 514
18 34 of E-post: johanbea@planet.nl).
Wij hopen velen van u op 11 april a.s. te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur van de Stichting De Brabantse Boerderij,
Johan Jansen, bestuurslid.

Noten..
1. In verband met het besparen van portiekosten willen we zoveel mogelijk brieven per e-mail verzenden.
Als u een e-mailadres hebt en u vindt het goed dat wij dat hiervoor mogen gebruiken, zouden wij u willen
verzoeken om dat naar E: jwaalders@kpnmail.nl te sturen.
2. De penningmeester heeft gevraagd om bij alle uitnodigingen de herinneringsbrief inzake het betalen van
de Vriendenbijdrage te voegen. Uiteraard geldt die alleen voor degenen die de bijdrage nog niet hebben
betaald. Als u al betaald hebt, gelieve u de brief als niet geschreven te beschouwen.

