Jaarverslag 2020
Het jaar begon goed met een gezellige
nieuwjaarsreceptie op 19 januari. We
proostten op een mooi 2020 en onze agenda
stond al vol met geplande activiteiten en
evenementen. Als blijk van waardering voor al
het gedane werk in 2019 ontvingen alle
vrijwilligers een duurzame ‘goodiebag’ met
het logo van de Buurderij. Zo konden we
tijdens het boodschappen doen tegelijk meer
naamsbekendheid geven aan de Buurderij.
Het was tenslotte ook het eerste jaar dat de
twee stichtingen (van de Buurderij en het
Museum De Lage Hof) gefuseerd als één
organisatie verder gingen als Stichting
Buurderij De Lage Hof.

Het zou echter een wonderlijk jaar worden. In
februari werd Nederland opgeschrikt door een
eerste coronabesmetting. Het kabinet
kondigde begin maart, toen het virus was
uitgegroeid tot een pandemie, de eerste
algemene maatregelen af om het coronavirus
te bestrijden. Halverwege maart ging
Nederland in gedeeltelijke lockdown en sloten
horeca, scholen en kinderopvang.

De Buurderij moest haar deuren sluiten tot
begin juni. Ook de rest van het jaar werd
bepaald door het coronavirus en de steeds
nieuwe afgekondigde maatregelen. Maar heel
weinig activiteiten konden in 2020 doorgaan.
Het museum was vanaf maart het hele jaar
gesloten, de horeca was in de periode van juni
tot oktober wel open. Achter de schermen
gingen er desondanks activiteiten door en
hielden we de boel draaiende.
Personalia
Op 1 maart is volledig onverwacht Mariet
Theunissen, activiteitenbegeleidster bij de
dagopvang, overleden. De verslagenheid –
zeker onder de cliënten en hun verwanten –
was enorm. En dat vlak voor haar pensioen.
We missen de graag geziene, vrolijke en
gedreven hulpverlener Mariet.
Op 22 maart overleed onze vrijwilliger Toon
Kesseler. Toon was een rustige en bescheiden,
maar zeer betrokken vrijwilliger die veel
gedaan heeft voor de Buurderij en in het
bijzonder voor het Agrarisch Museum. Hij was
onder meer bestuurslid, registrator van de
museumcollectie, organisator van onze
Oogstdagen en coördinator van het Bakhuus.
Toon was al langere tijd ziek maar tot het
laatst bleef hij geïnteresseerd in het reilen en
zeilen van de Buurderij. We hebben op een
bijzondere manier afscheid genomen van
Toon. De rouwstoet heeft stil gestaan bij de
Buurderij en door de aanwezige vrijwilligers –
allemaal op veilige afstand van elkaar – is
geapplaudisseerd als dank voor alles wat Toon
voor de Buurderij en vooral het museum heeft
gedaan.
Tijdens de jaarlijkse lintjesdag op 24 april
heeft onze vrijwilligster Dora van Kaauwen‐
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van der Burgt een Koninklijke onderscheiding
ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk.
Op 24 oktober overleed onze gewaardeerde
vrijwilliger Jan van Dreumel. Jan heeft veel
schilderwerk verricht op de Buurderij, vooral
onderhoudswerk aan hoofd‐ en bijgebouwen.
Ook het behangwerk in het hoofdgebouw
(woon‐ en slaapkamer) heeft hij gedaan. Jan
was een vogelliefhebber, tijdens de Zaaidag
vorig jaar konden we nog veel van zijn
siervogels bewonderen. Tevens was Jan een
zeer spraakzame gids in het museum, hij had
een ijzersterk geheugen en kon veel over
vroeger vertellen. Vanwege corona vond diens
uitvaart plaats in besloten kring. Vrijwilligers
hebben bij de Buurderij een erehaag gevormd
voor de rouwstoet en Jan zo een laatste groet
gebracht.
Op 9 december nam Trudy Arts afscheid van
Malderburch na een 40‐jarig dienstverband.
Vanaf de opening van de Buurderij was zij een
betrokken activiteitenbegeleidster bij de
dagopvang. Trudy is met pensioen gegaan.

Lente
Mezenkastjes
De Buurderij hielp actief mee aan een initiatief
van het Duurzaamheidsplatform om in de
buurt van eikenbomen mezenkastjes te laten
ophangen. De gemeente leverde een
financiële bijdrage. Vrijwilligers, onder wie
enkele leerlingen van de Zilverbergschool,
werden gecharterd om de nestkastjes in
elkaar te zetten. De meeste voorbereiding
werd gedaan in de timmerwinkel zodat de

onderdelen van de nestkastje als mooie
bouwpakketjes klaar lagen. In een mum van
tijd konden zo’n 50 nestkastjes in elkaar gezet
worden. Deze zijn opgehangen aan de
Kasteelsestraat, de Kruisbergsestraat en bij
het sportpark.

Presentatie Jeelo‐project
Leerlingen van de Zilverberg hielden in de deel
van de Buurderij een presentatie in het kader
van JEELO, dat staat voor JE Eigen
LeerOmgeving. Aan de hand van het project
‘beleven van onze planeet’ leerden de
kinderen van alles over de seizoenen, het
klimaat en de strijd tegen het water en hoe
groot de invloed is van zon en regen op onze
omgeving en het dagelijkse leven. Zo konden
ze ontdekken dat alles op onze planeet met
elkaar samenhangt.
Voorjaarsmarkt afgelast
Een compleet draaiboek voor onze
voorjaarsmarkt (tot 2019 Zaaidag genoemd)
was al voorbereid door de werkgroep. Helaas
kon de markt niet doorgaan, omdat alle
vergunningsplichtige evenementen tot 1
september niet geoorloofd waren.
Kuikentjes
De voorjaarmarkt ging dus niet door, het
huiskamercafé was gesloten en de bouw van
het karnhuis lag stil, toch was het volop lente
op de Buurderij. De kippen hadden kuikentjes
gekregen en de pony’s liepen weer in de wei.
De verzorging van de dieren en het onderhoud
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van de tuin gingen ondanks de lockdown, met
inachtneming van de coronaregels, gewoon
door.

september door zou kunnen gaan, was
onzeker. Het was een opluchting dat het
huiskamercafé en het terras begin juni wel
weer open mochten.
Dat de terrassen open mochten van de
overheid was één ding. Onze vrijwilligers van
de horeca moesten hier natuurlijk ook toe
bereid zijn. Gelukkig waren er op alle dagen
voldoende vrijwilligers om diensten te
draaien. Fantastisch!

Ook van de werkgroepen Landbouw en
Moestuin waren er met enige regelmaat
vrijwilligers aanwezig,. Er werden aardappelen
gepoot en er stonden behalve rabarber en
aardbeien ook al weer erwten, sla, rodekool
en andere groenten in de moestuin. Drie jaar
na de aanleg staat onze moes‐ en
bloementuin er prachtig bij. Aan de straat
vond een stille verkoop plaats van jonge
plantjes en groenten. Onze dorpsgenoten
wisten de kraam goed te vinden.

Zomer
Horeca weer open
Na de persconferentie van 19 mei kwamen er
weer wat meer vrijheden in de samenleving.
Evenementen waren wel nog steeds niet
toegestaan en dat betekende dat de Open
Tuinendag op 14 juni niet doorging en ook dat
de Vierdaagse niet langs de Buurderij zou
komen op de vrijdag. Of de Oogstdag op 6

Voor de veiligheid van onze horecavrijwilligers
én onze bezoekers waren er wel een aantal
aanpassingen nodig. Aangezien onze keuken
te klein is om op 1,5 meter afstand van elkaar
te kunnen werken, was er een beperkte
menukaart. Voor de bezoekers werden de
tafels met stoelen ruim uit elkaar geplaatst op
zowel het terras, het gras en binnen. Er waren
looproutes en verschillende regels waaraan de
bezoekers gevraagd werden zich houden,
zoals handen ontsmetten en pinnen bij de
afhaalbalie. Ondanks het beperkt aantal
plaatsen, draaide de horeca een goede zomer.
Onze mooie nieuwe horecatenues waren
gelukkig niet voor niets aangeschaft, evenals
de nieuwe vlaggen op het terrein.
Smederij
Hoewel de geplande workshops in de Smederij
geen doorgang konden vinden, werd er zeker
gebruik gemaakt van de smidse. Leden van de
werkgroep gingen (met maximaal drie
personen en in twee shifts) met enige
regelmaat in de smederij aan het werk. Een
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leuke bijkomstigheid was dat onze smeden
gevraagd werden voor externe opdrachten,
zoals een opdracht voor het hekwerk van de
tuintjes van de zorgwoningen.

Mini‐Oogstdag
Een Oogstdag organiseren voor publiek
volgens de 1,5 meter‐ en andere coronaregels,
bleek te ingewikkeld. Maar omdat we de
Oogstdag niet aan ons voorbij wilden laten
gaan, was er op 6 september voor de
vrijwilligers een bescheiden bijeenkomst.

Onze grote dors‐ en wanmachine werd
bemand en stond achter op de brink het koren
te verwerken.
En er was gelegenheid om onder het genot
van een hapje en een drankje wat bij te
praten. Het zou de laatste keer zijn in 2020 dat
wij met een grotere groep bij elkaar konden
komen. Ook de Kerstmarkt kon helaas niet
doorgaan. Wel stonden bij de Buurderij de

verlichte kerstbomen voor de kerstsfeer in ons
dorp.
Herfst
Sluiting horeca
Omdat na de zomer de besmettingen
opliepen, besloot het kabinet om de horeca
weer te laten sluiten. De Buurderij sloot haar
deuren voor het publiek. Voor vrijwilligers
waren er nog maar beperkte bijeenkomsten
toegestaan. Leden van de werkgroepen
mochten alleen in kleine groepjes en op 1,5
meter afstand van elkaar aan de slag. Ondanks
de beperkingen liepen de dagelijkse
bezigheden gewoon door en slaagden
vrijwilligers er ook in om aan het eind van het
jaar het karnhuisje af te bouwen.
Rabo Clubsupport
Zonder het maken van plannen kom je
nergens, dus plannen maken bleven we doen.
Het idee ontstond om een 'groene' werk‐ en
verblijfsruimte (serre) te realiseren. Een plek
waar vrijwilligers méér planten kunnen
kweken dan nu in de kleine kas mogelijk is en
waar cliënten van de zorgwoningen en
dagbesteding bij slecht weer droog en uit de
wind kunnen genieten van de groene
omgeving.
Om kans te maken op een tegemoetkoming in
de financiën deden we mee aan de Rabo
ClubSupport‐actie. Veel mensen stemden op
ons initiatief en wij kregen een mooi bedrag
van € 1006,41. We hebben van de gemeente
nog geen toestemming voor het bouwen van
de ‘serre’. In 2021 gaan we weer in gesprek
met de gemeente om dit te kunnen realiseren.
Overkapping/ Werklandschap/ Kern met Pit
De gemeente maakte het concept van het
bestemmingsplan Werklandschap Overasselt
(fase 2) bekend. Hierin was opgenomen: de
verplaatsing van de slagerij aan de Hoogstraat,
evenals de huidige Plus‐supermarkt inclusief
de huidige autowasplaats. In het
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bestemmingsplan is ook aan een kleinschalig
woonhofje gedacht, bestaande uit 12
levensloopbestendige woningen bestaande uit
één bouwlaag met kap.
Het bestuur heeft het bestemmingplan met de
gemeente besproken en vragen gesteld over
de moestuin en de mogelijkheden voor een
afdak langs de muur van onze nieuwe
buurman, van der Wielen.

Het duurde erg lang voordat de gemeente
uitsluitsel gaf over de overkapping. Pas na de
jaarwisseling werd duidelijk onder welke
voorwaarden de bouw van de overkapping
werd toegestaan. We presenteerden dit
projectvoorstel bij Kern met Pit, een
organisatie die mensen helpt om hun droom
voor de buurt te realiseren. Hier kwam ook
een positieve uitkomst. Als wij de
‘overkapping’ binnen een jaar realiseren,
ontvangen we van Kern met Pit €1000,‐
subsidie.
Winter
Museum
Vanaf het voorjaar was het museum gesloten
voor publiek. Toch bleven we actief met de
museumregistratie doorgaan en ook maakten
we plannen om het Agrarisch museum verder
te professionaliseren. Onder begeleiding van
een erfgoeddeskundige werd er hard gewerkt
aan een nieuw museumplan, tevens een
voorwaarde om te kunnen voldoen aan de
nieuwe Museumnorm, het kwaliteitskader
voor geregistreerde musea in Nederland.

Hiervoor vond 18 december een audit plaats
door Museumregister Nederland. Komend
jaar gaan we werken aan enkele
verbeterslagen, onder meer op het gebied van
bewaren & verzamelen, collectieregistratie en
‐documentatie, het opstellen van een
collectieprofiel en communicatie over de
museumcollectie.
Beter in beeld
Een van de aanbevelingen die is opgenomen
in ons museumplan is om onze collectie meer
bekendheid te geven. We kunnen dit onder
meer bereiken door diverse ‘topstukken’ in de
collectie, objecten met een bijzonder verhaal,
onder de aandacht van het publiek te
brengen. We zijn daarom naast de
gebruikelijke nieuwsberichten over de
Buurderij begonnen met een reeks artikelen in
de Dorpskrant en de Topic e.a. over onze
topstukken zoals de hondenkar en de
wanmolen.

De Buurderij komt ook beter in beeld door de
videoregistratie die MuseumTV heeft gemaakt
op 14 december. MuseumTV is een online
videoplatform voor musea. Diverse
vrijwilligers bereidden deze filmdag voor met
het bedenken en schrijven van een script, het
oefenen met het inspreken van teksten en
door de Buurderij mooi op te ruimen zodat
het museum op beeld goed voor de dag zou
komen. Al deze voorbereidingen hebben hun
vruchten afgeworpen. We hebben nu twee
korte mini‐documentaires en drie korte
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filmpjes die we in 2021 en later kunnen
inzetten voor online promotie van de collectie
en het museum. Het museum komt ook nog
goed in beeld door opnames van een reeks tv‐
programma’s van GL8 waarbij de Buurderij als
setting dient.

Bestuur en Financiën
De aandacht van het bestuur ging dit jaar
vooral naar uit hoe wij als organisatie moesten
omgaan met de coronamaatregelen. In de
veelal online gehouden vergaderingen, die
voor sommige bestuursleden even wennen
waren, stond de gezondheid van onze
vrijwilligers voorop. De meesten zijn immers al
op leeftijd. Ook de veiligheid van onze
bezoekers had prioriteit. Omdat de meeste
vrijwilligers de Buurderij niet meer als
ontmoetingsplek konden gebruiken, maakte
het Bestuur zich zorgen over of de sociale
binding behouden kon blijven. Daarom
verstuurden we met regelmaat een
nieuwsbrief. Niet alleen om te informeren,
maar ook om leuk nieuws met elkaar te delen.
In december brachten de bestuursleden de
vrijwilligers persoonlijk een kerstpakketje. En
via een digitaal prikbord (padlet) konden
vrijwilligers met elkaar kerst‐ en
nieuwsjaarwensen delen. Achter de schermen

heeft het bestuur waar mogelijk plannen
gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn
opgenomen in dit jaarverslag. Ook is er veel
overleg geweest met de gemeente, onder
andere over het werklandschap, de
vergunning voor de overkapping, het gebruik
van de grond en in de Adviesgroep Buurderij.
Kijken we naar de financiën van de Buurderij,
dan hebben we het uiteindelijk redelijk
gedaan in dit coronajaar. De noodzakelijk
uitgaven en investeringen hebben we kunnen
doen. Dankzij financiële ondersteuning van de
overheid en gemeentelijke subsidie,
inkomsten uit de horeca in de zomer en zuinig
beleid heeft de Buurderij ongeveer een
neutraal resultaat behaald.

Samenstelling bestuur nieuw stichting
Buurderij De Lage Hof
Tijdens haar eerste vergadering op 16 januari
mocht het bestuur kennismaken met Henry
van der Burgt, de nieuwe secretaris. Hij nam
deze bestuurstaak over van Caspar Pompe, die
na 4 jaar bestuurswerk bij de Buurderij er mee
was gestopt, maar wel als vrijwilliger
betrokken blijft. Wij danken Caspar Pompe
voor zijn inspirerende bijdragen. Na 5 jaar
penningmeester te zijn geweest, droeg Paul
Noordzij per 1 januari 2021 het stokje over
aan Olaf van Dam. We zijn Paul Noordzij zeer
erkentelijk voor de grote inzet en
deskundigheid waarmee hij zijn bestuurswerk
heeft gedaan. Naast de bestuursleden woont
Judith van Beukering de vergaderingen bij
i.v.m. communicatie.
6

Jaarverslag 2020 ‐ Stichting Buurderij De Lage Hof

Hieronder wordt de samenstelling van het
bestuur aangegeven per 1 januar1 2021,
evenals de (neven)functies van het bestuur:
Pierre Rutgers – voorzitter en als
nevenfuncties lid Bestuurlijke Advies Raad van
de gemeente Heumen en lid/voorzitter van
het organisatieteam Theater Overasselt
Fons Gijsbers – vicevoorzitter, museum
Henry van der Burgt – secretaris en als functie
promovendus aan de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de Radboud Universiteit
en nevenfunctie redactielid lokale omroep
GL8 Media
Olaf van Dam – penningmeester en als
nevenfunctie Raad van Toezicht Sporthal
Overasselt
Riet Dinnissen – lid, horeca
Albert van Hezewijk – lid, activiteiten

Ten slotte
2020 was een bijzonder jaar vanwege de
coronacrisis. Voor veel vrijwilligers en ook
sommige bezoekers is de Buurderij een
belangrijke plek in hun sociale leven. Een plek
waar je gemakkelijk kunt aanwaaien voor een
kopje koffie en een praatje. En waar je je met
andere mensen verbonden voelt. Het bestuur
hoopt ondanks dit moeilijke jaar en wie weet
wat nog gaat volgen, dat het gevoel van
saamhorigheid niet zal verdwijnen. Wij
danken alle vrijwilligers die een bijdrage
hebben kunnen leveren ondanks de strenge
coronamaatregelen, zoals het verzorgen van
de dieren, het onderhoud van de moes‐ en
bloementuin, de schoonmaak,

de horeca in de zomer, museum en collectie,
MuseumTV en alles wat we met elkaar toch
voor elkaar gekregen hebben. We hopen dat
we in 2021 weer volop samen actief mogen en
kunnen zijn op onze Buurderij De Lage Hof.

Bestuur Stichting Buurderij de Lage Hof
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