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Boerderij ‘t Hiddink in Ruurlo
René en Annette Swienink

De boerderij is zorgvuldig verbouwd. Veel oorspronkelijke
details zijn gehandhaafd. Het gebint is grotendeels aanwezig en 
bouwkundig intact. De dakconstructie is bijzonder vanwege 
eiken sporen (met telmerken) en een zestal extra diagonale 
schoren.

Samen met enkele omliggende erven oogt het 't Hiddink 
prachtig. Past (nu nog wel) goed in de omgeving (zijnde het 
landgoed dat behoorde bij het kasteel Ruurlo). De luiken dragen 
nog de kleuren van Van Heeckeren.

Op de verdieping is het riet van de kap in beeld gebleven. De 
gebinten lijken ouder. In het voorhuis zien we nog de oude 
schouw, deuren en plafond. 
Alles is in mooie onderhouden staat. Je ziet dat er veel zorg aan 
wordt besteed.
Er is fruit voor eigen gebruik en derden. Er zijn zonnepanelen, 
dubbel glas en isolatie. Energielabel is A. 
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Boerderij Ticheloven in Groenlo
Harry en Ria Reijrink

De verhoudingen zijn geweldig. Boerderij met een dubbele kap 
en naast het voorhuis een mooie uitbouw. Op de deel is niets 
gewijzigd, dus je kunt de kap op de deel goed bekijken. De 
boerderij is gerenoveerd in de stijl van vroeger.

Muizentanden in het metselwerk aan de voorkant en 
achterkant. Het stiepelteken staat op de deeldeur en in de ijzers. 
Op beide kappen zijn nog de geveltekens aanwezig. Hoop, 
geloof en liefde. Overal hebben ze de ouderwetse ramen er in 
gelaten of teruggebracht.

De deel is helemaal intact, zelfs hangen daar nog posters met 
koeien. Ook hebben ze nog oude gereedschappen zoals 
aardappelpoters en andere gereedschappen. De keuken heeft nog 
ouderwetse tegels en de woonkamer de ouderwetse open haard 
en de hele kamer is voorzien van potscheuren.
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Boerderij Oossink in Winterswijk
Jan en Anne Meijer

Jan en Anne hebben de boerderij in 1982 gekocht. Ze zagen 
tijdens een fietstocht dat deze boerderij te koop stond en waren 
meteen verliefd op deze scholteboerderij. Een bijzonder mooie 
boerderij met een mooie grote kap. 

De enorme lange historie komt overal terug in de boerderij, niet 
alleen aan de buitenkant. De scholteboer die hier vroeger 
woonde, was schout voor het klooster Burlo. Binnen in de 
keuken zijn de oude haard, de oude bedstee deuren en de oude 
kozijnlijsten in oude glorie aanwezig. De gebinten zie je overal in 
de boerderij terug. 

Isolatie is goed op orde. Verduurzaming in de vorm van 
zonnepanelen in een hoek van het erf, pelletkachels maken het 
plaatje compleet.
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Boerderij ‘t Hulzen in Winterswijk
Hans en Els Tolsma

Deze dorpsboerderij met enkele kap is zeer mooi gebouwd.
Erf en bebouwing vormen een goed geheel. Het landschap er 
om heen vormt met de boerderij een geheel. Weiland aan 
voorzijde en zijkant laten boerderij er goed uitkomen. Eiken 
langs de wegen maken het plaatje compleet.

Mooie schouw in keuken, betimmering in keuken is grotendeels 
authentiek. Gebinten zijn vaak goed zichtbaar.

Wat hier erg mooi is gedaan, dat is dat Hans en Els achter de 
gevel ramen hebben gemaakt, maar de gevel is  behouden. 
Hierdoor kunnen ze de bovenverdieping goed luchten.
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Boerderij De Witte Hemel in Drempt
Liesbeth Pieterse en Frank Mulder

De boerderij is grotendeels origineel van binnen en buiten. De 
lage keuken met pomp en voorkamers met bedsteden, 
inbouwkasten en paneeldeuren zijn museaal. De stal is ingericht 
als woonruimte.

De sfeer van een keuterboerderij is geheel nagebootst. Kippen, 
ponies, varkens, eenden, fruitbomen en een vijver met beek 
geven een ideaalbeeld.

Het gebouw is bijzonder oorspronkelijk, vooral ook van binnen. 
De zijkant is door vorige bewoners opgetild, maar niet storend. 
Het varkenskot is nog aanwezig op de deel. De melkkelder is er 
nog. 
Er is een onderduikersruimte gevonden en in stand gehouden.
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Boerderij De Witte Hemel in  Drempt
Liesbeth Pieterse en Frank Mulder

De boerderij is grotendeels origineel van binnen en buiten. De 
lage keuken met pomp en voorkamers met bedsteden, 
inbouwkasten en paneeldeuren zijn museaal. De stal is ingericht 
als woonruimte.

De sfeer van een keuterboerderij is geheel nagebootst. Kippen, 
ponies, varkens, eenden, fruitbomen en een vijver met beek 
geven een ideaalbeeld.

Het gebouw is bijzonder oorspronkelijk, vooral ook van binnen. 
De zijkant is door vorige bewoners opgetild, maar niet storend. 
Het varkenskot is nog aanwezig op de deel. De melkkelder is er 
nog. 
Er is een onderduikersruimte gevonden en in stand gehouden.
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Boerderij Maarse de Roos in Beltrum
Mike Ratering

De historie komt overal terug in de boerderij. De gebinten zie je 
overal terug.  Kantscheuren in de gang. Schouw met kachel in de 
woonkamer, de kelder met oude tegels en opkamer met de 
eikenvloer. Het oude metselwerk en de oude deuren in de 
slaapkamer. Mooi hoor.

De boerderij is 2 jaar geleden helemaal opgeknapt en 
geisoleerd. Ook voorzien van de nieuwste snufjes zoals 
automatische verlichting.

Op de deel kun je zien waar vroeger de koeien hebben gestaan. 
Ook heeft Mike nog enkele oude fornuizen, oude kachels en oud 
landbouw gereedschap. Sommige dingen heeft hij opgeknapt en 
toont hij dit in het voorhuis. Buiten staat ook nog een 
rietsnijmachine!!! en een melkbussenrek.  
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Boerderij De Sasse in Ruurlo
Joke en Jan Regelink

Het is een mooi erf bestaande uit de boerderij, schuur, twee 
houten schuren en een eenroedige hooiberg. 
Diverse hagen, moestuin, een paardenbak en oude bomen 
completeren het geheel.

Aan de weg staat een groentestalletje met producten van eigen 
land. 
Dat trekt meteen al de aandacht evenals de boerderij en het erf. 

De boerderij ligt prachtig in het landschap, is mooi omzoomd 
door weiden, landerijen en bos en een zestal andere boerderijen 
op behoorlijke afstand. 
Een boerenlandschap zoals je het verwacht.


