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Met genoegen bieden wij onze tweede nieuwsbrief aan!
Vooraleerst willen we u onze oprechte excuses aanbieden voor het feit dat het zo lang stil is
geweest rondom de Boerderijenstichting Achterhoek. Dit betekent echter niet dat we ook
stilgezeten hebben. Op de achtergrond is veel gebeurd.
Het Luikenproject Achterhoek
We willen u het heugelijke nieuws vertellen dat de LEADER-subsidie voor het luikenproject,
waar de meesten van u ons van kennen, is toegekend!
De inrichting van het project had echter wat meer voeten in aarde dan aanvankelijk verwacht.
Intussen zijn de voorbereidingen voor de uitvoering in volle gang. Er is een reglement opgesteld
dat binnenkort op de website wordt geplaatst. Dit reglement beschrijft de voorwaarden voor
deelname en de toe te passen selectiecriteria. We vragen een officiële aanmelding van de
potentiële deelnemers. Het inschrijfformulier is straks eveneens op de website te vinden. De
circa 400 mensen die zich in een eerder stadium hebben aangemeld krijgen bericht zodra de
inschrijving opgesteld wordt. Op basis van de ingestuurde formulieren bepaalt een
selectiecommissie welke deelnemers in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de
kosten van het restaureren, vervangen of nieuw aanbrengen van luiken aan de boerderij.
De mooiste boerderij van de Achterhoek
Naast het Luikenproject Achterhoek loopt volgend jaar ook het project “De mooiste boerderij
van de Achterhoek”. Met deze twee spraakmakende projecten wil de stichting alle boerderijen in
de Achterhoek stevig onder de aandacht brengen. De promotie zal zich richten op alle
liefhebbers van boerderijen in Nederland.

Nieuwe website en facebook
Onze website is vernieuwd. We hebben gekozen voor een nieuwe, modernere opzet met meer
informatie. We zijn benieuwd wat u vindt van www.bsachterhoek.nl
Ook hebben we nu een facebookpagina waarop kort nieuws geplaatst wordt en waar een ieder
op kan reageren. Zo kan het bestuur contact houden met donateurs en het netwerk van
belangstellenden vergroten. Klik hier.
Word donateur
De stichting is tevreden met het groeiende aantal donateurs. Bent u nog geen donateur of kent
u mensen met hart voor boerderijen, stuur ze dan deze brief door. Samen staan we sterk, met
meer staan we sterker. Alvast dank voor uw bijdrage!
En meer …
Zoals vermeld staat alle relevante informatie op de website. Voor specifieke vragen en
opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen aan info@bsachterhoek.nl.
Of bellen naar 06 22520400.
Het bestuur
Het afgelopen jaar zijn een aantal bestuursleden teruggetreden. Gelukkig hebben we ons
bestuur kunnen versterken met een paar enthousiaste nieuwe mensen. Het bestuur bestaat nu
uit de volgende personen:
René Spekschoor (voorzitter en penningmeester), San Smeets (secretaris), Han van der Lans
(communicatie), Ben Adema (activiteiten).
Het bestuur wordt bijgestaan door: Lowik Doude van Troostwijk (bouwkundig adviseur en
Luikenproject), Ewoud van Arkel (adviseur Luikenproject), Lyanne de Laat (projectleider
Luikenproject), Niels Joosten (adviseur), Willy Stemerdink (adviseur en activiteiten)

Wij wensen u gezellige en gezonde feestdagen!

Contactgegevens
Website: www.bsachterhoek.nl | Facebook: Boerderijen-Stichting-Achterhoek
E-mail: info@bsachterhoek.nl | Tel.: 06 22520400
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