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Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

1. Stichting Buurderij De Lage Hof in Overasselt is een multifunctioneel centrum, 
een huiskamercafé, een museum en een woonzorgcomplex. Onderdeel van de 
Buurderij is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen 
en verstandelijk beperkten. Buiten de zorg worden alle werkzaamheden op de 
Buurderij gedaan door een 90-tal vrijwilligers. Buurderij de Lage Hof zorgt 
ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.; 

2. Het toegankelijk maken van de museale collectie voor publiek en het volledig 
exploiteren van Buurderij De Lage Hof in de ruimste zin van het woord; 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van organen van de stichting. 
De stichting beoogt het algemeen nut. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 
bestuursleden van ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders. De 
samenstelling van het bestuur per januari 2021: 

Dhr. P.J.H. Rutgers, voorzitter 
Dhr. H.G.J. van der Burgt, secretaris 



Dhr. O.J.A.M. van Dam, penningmeester 
Dhr. A.W.P.M. Gijsbers, bestuurslid Vice Voorzitter 

Mevr. M.W.J.H. Dinnissen-van Eeuwijk, bestuurslid  
Dhr. A.G.W. van Hezewijk, bestuurslid 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.  

Visie 

Buurderij De Lage Hof is mooi gelegen in het landelijke Overasselt. In een rustieke entourage 
met kleinvee en een flinke moestuin. Als bezoeker word je al van ver gewezen naar de 
Buurderij en als je daar komt word je nieuwsgierig gemaakt: wat valt hier te doen en te 
beleven? Dat zie je meteen bij binnenkomst: één gezamenlijke ingang voor museum, 
dagbesteding en huiskamercafé. Je komt in een grote ruimte waarin je ook de mogelijkheid 
hebt lekker te zitten in een hoek met ouderwetse stoelen. In het huiskamercafé treft 
iedereen elkaar voor een praatje of een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart. Van 
dagjesmensen, wandelaars en fietsers tot de bewoners van de zorgwoningen en hun 
verwanten. En de vele vrijwilligers die actief zijn op de Buurderij. Het huiskamercafé is een 
plek om activiteiten te organiseren, een tijdschrift of boek te lezen. Waar permanente en 
wisselexposities te zien zijn. Om bij mooi weer buiten op het terras te genieten van een 
pilsje of glaasje fris. En om van daaruit een wandeling te maken over het terrein met de vele 
mooie opstallen, de dierenweide, de moestuin, de kippenren en bijenstal. Met de winkel 
binnen en buiten, waar je streekproducten kunt kopen, groenten en planten uit de moestuin 
of zelfgemaakte producten van de mensen van de dagbesteding. Waar een gastvrouw of - 
heer je vragen beantwoordt. Het huiskamercafé is dé centrale ontmoetingsplek voor jong en 
oud.  

Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd zoals de voorjaarsmarkt, oogstdag en kerstmarkt 
voor jong en oud. 
En natuurlijk het agrarisch museum. In en rond het museum en de bijgebouwen zijn de vele 
attributen te zien, die door het museum in de loop der jaren zijn verzameld. Je maakt kennis 
met het leven en werken op het platteland rond 1900. Het leven dat zich enerzijds buiten op 
de boerderij afspeelde en waar vooral de mannen hun aandeel leverden door het werk op 
het land. Anderzijds ook het leven binnenshuis, de sociale omgeving, de rol van vrouwen, 
kinderen, grootouders. Hoe gaven ze gezamenlijk invulling aan hun leefgemeenschap, aan 
zorg, rouwen en trouwen, de opvoeding van de kinderen, rituelen, de relatie met de kerk? 
Wat is er in de loop van de jaren veranderd, wat kunnen we ervan leren nu de 
verzorgingsstaat op z’n retour is? Wellicht vallen we weer terug op de verbanden die 
destijds van levensbelang waren.  

De weg er naar toe  

Het concept van de Buurderij – de combinatie van agrarisch museum, dagbesteding, 
huiskamercafé als ontmoetingsplek en de zorgwoningen - is uniek en ontwikkelt zich op een 



eigen wijze. Het is en blijft een groeimodel, dat zich voortdurend zal aanpassen aan 
gewijzigde omstandigheden. 
Kijken we naar de toekomst dan is er veel mogelijk. Voor een sluitende exploitatie is het 
nodig om commerciële mogelijkheden optimaal te benutten zonder de missie uit het oog te 
verliezen. En om (een deel van) de kernactiviteiten te kunnen financieren.  

Zoals eerder genoemd, zijn de kernactiviteiten museum, dagbesteding en huiskamercafé als 
ontmoetingsruimte. De dagbesteding vindt plaats op 4 dagen in de week.  

De ontmoetingsfunctie wordt ingevuld door een leestafel, bijeenkomsten van bijvoorbeeld 
ouderenbond, mantelzorgers en de gemeentelijke organisatie. Het huiskamercafé is het 
gehele jaar, 6 dagen per week geopend. 
Vanuit de Buurderij kunnen meer diensten aangeboden worden aan de bewoners van 
Overasselt en omgeving.  

Te denken valt aan:  

• Klussendienst voor inwoners van Overasselt, zoals tuinonderhoud en kleine 
reparaties in en rond het huis  

• Coördinatie voor vervoer en dienstverlening  
• Informatiecentrum voor de regio op het gebied van landbouw, natuur (Overasseltse 

vennen), sociaal en cultuur/historie zoals de molen  

Vrijwilligers  

Bij Buurderij De Lage Hof zijn vele vrijwilligers actief. Zij zorgen voor het onderhoud van het 
terrein en de moestuin, de complete horeca, de schoonmaak, het gebouwonderhoud, 
ondersteuning bij de zorg, de bouw van nieuwe opstallen als het karnhuisje en de smederij, 
de reparatie van oude landbouwwerktuigen en rondleidingen in het museum. Daarmee 
maken zij de doelstellingen van de Buurderij waar. Kortom, de Buurderij is een organisatie 
vóór vrijwilligers en dóór vrijwilligers. Velen kunnen er een leuke en zinvolle 
vrijetijdsbesteding vinden, daarom - en om de toekomst van de Buurderij zeker te stellen - 
zijn nieuwe vrijwilligers - jong en oud - altijd van harte welkom.  

Uitgangspunt van het Buurderij concept is dat de organisatie zich zo organisch mogelijk 
ontwikkelt en zo veel mogelijk zelfvoorzienend wordt. De gemeenschap van Overasselt zorgt 
hier op haar eigen manier voor haar inwoners. Nu de overheid al jaren steeds verder terug 
treedt, lijkt deze eigen manier de redding van het sociale verband in het dorp. Dit kost wel, 
net als vroeger overigens, veel inzet in tijd en energie van vrijwilligers. Hun bijdrage is op alle 
terreinen onontbeerlijk en wellicht het belangrijkste aspect: zij vormen het bindende 
element met de dorpsgemeenschap. 
Voor onze organisatie is het dus van levensbelang om de vrijwilligers die we hebben te 
koesteren en te scholen. En om vrijwilligers die we nodig hebben actief te werven en die we 
dreigen te verliezen toch zo lang mogelijk bij de Buurderij betrokken te houden. Dit vraagt 
om een actief vrijwilligersbeleid.  


