Jaarverslag 2021
Natuurlijk hadden we anders gehoopt en
verwacht, maar ook in het jaar 2021 bleef
corona de kop opsteken en behoorlijke
invloed hebben op ons wel en wee. We
leefden van persconferentie naar
persconferentie. De Buurderij ging begin mei
2021 weer open, althans de horeca. Pas een
maand later mocht het museum weer zijn
deuren openen voor het publiek. Er volgde
een prachtige zomer, waarin er zelfs weer een
ouderwetse Oogstdag gevierd kon worden.
Maar met het natte neuzenseizoen voor de
deur volgde weer een sluiting, ging de
Kerstmarkt weer niet door en moesten
allerhande geplande activiteiten worden
verplaatst naar wie weet betere tijden.
Ondertussen bleef de Buurderij toch gewoon
draaien, met in achtneming van de dan
geldende coronaregels werden de dagelijkse
werkzaamheden uitgevoerd, werden er
plannen bedacht en ook uitgevoerd wanneer
dat mogelijk was.

rundvleessoep. Een zeer verdiende
onderscheiding!
Woensdag 2 juni overleed ons oudbestuurslid Jo van Haren. Jo is heel lang
betrokken geweest bij het museum. Vanaf
ongeveer midden jaren tachtig was hij
bestuurslid van Stichting Agrarisch museum de
Garstkamp. Met de overgang naar de Lage Hof
is hij ook nog een tijd bestuurslid geweest.
Jo stond altijd klaar voor het museum. Hij
hield zich bezig met de registratie van de
museumcollectie en verrichtte ook veel handen spandiensten. Zo was Jo gids en
medeorganisator van de Oogstdag, en zorgde
hij ervoor dat het aanwezige oud ijzer werd
omgezet in geldelijke waarde voor het
museum. De laatste jaren was hij mede
vanwege gezondheidsredenen nog slechts
beperkt aanwezig, maar het museum bleef
zijn warme belangstelling houden. Met grote
waardering voor zijn inzet, zullen we aan Jo
blijven denken.

Lente

Personalia
Op 26 april heeft onze vrijwilliger Tonny
Janssen een koninklijke onderscheiding
gekregen uit handen van burgemeester
Marriët Mittendorff. Tonny was voorgedragen
door verschillende organisaties waaronder de
KBO. Vanuit de Buurderij heeft Riet Dinnissen
haar voordracht van harte ondersteund.
Tonny is actief in de horecagroep en zij is bij
ons en onze gasten beroemd om haar
heerlijke zelfgebakken koekjes en
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De Voorjaarsmarkt in april kon niet doorgaan.
Wel is zodra het kon een stalletje aan de
straat geplaatst voor de ‘stille verkoop’.
In de kas hadden de vrijwilligers van de
werkgroep moestuin daarvoor al planten
opgepot. Vanwege het koude weer begon de
straatverkoop wel een maand later.
Uiteindelijk is de verkoop in de zomer goed op
stoom gekomen. Vooral tomaten-, kool, sla-,
en andijvieplantjes waren in trek. Ook vaste
planten vonden hun weg naar veelal fietsende
voorbijgangers. Door het wisselende aanbod,
kwamen inwoners van Overasselt meerdere
keren langs om te kijken wat er te koop was.
De opbrengst van de straatverkoop is gebruikt
voor het onderhoud van machines en
brandstof voor tuinonderhoud.
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leerzame excursie, ook met het oog op de
latere beroepskeuze”, schreef de schoolleiding
achteraf op de eigen website. Voor onze
begeleiders was het een uitdaging om de
puberende jongeren bij de les te houden,
maar er waren ook heel enthousiaste
leerlingen bij die van plan waren om met hun
ouders of grootouders terug te komen om te
laten zien hoe ‘hun plantjes’ gegroeid zouden
zijn. Zo kregen we er toch maar mooi weer
een paar ambassadeurs bij!
Op het terrein van de brink is een
kastanjeboom verwijderd omdat deze
‘bloedziekte’ had. Daarvoor in de plaats is in
de winter een notenboom geplant. Deze past
goed bij de locatie: vroeger plantte men
notenbomen om vliegen te weren. Een ander
verticaal element dat is verdwenen is de
putboom. Het hout was namelijk verrot.

De werkgroep moestuin had behalve de
reguliere werkzaamheden ook twee
educatieve projecten op stapel staan. Een
Jeelo-project met leerlingen van de
basisschool De Zilverberg over de cyclus van
de broodproductie. Het project is in
aangepaste vorm doorgegaan tijdens de miniOogstdag in september. Op 25 en 27 mei
hebben alle eerstejaars leerlingen van de
VMBO-school in Molenhoek een workshop
moestuinieren gevolgd. Ze kregen uitleg over
de activiteiten in de moestuin, zoals spitten,
zaaien, verspenen en schoffelen. “Een
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Als eerste mocht buiten het terras weer open.
De horecagroep had de opening weer goed
voorbereid. Een nieuw element op ons terras
is het schaduwdoek. Deze werd half juni
geleverd. Het doek beschermt tegen het
zonlicht en zorgt tegelijk voor een mooie
uitstraling van het terras. Vanwege de
stijgende consumptieprijzen, heeft de
Buurderij de menu- en drankenkaart moeten
aanpassen. Voor onze vrijwilligers, bewoners
van de zorgwoningen en deelnemers aan de
dagbesteding is een consumptiekaart
beschikbaar gekomen waarmee tegen
gereduceerde prijzen koffie, thee en frisdrank
gekocht kan worden.

De werkgroep smederij heeft in het voorjaar
een eerste grote opdracht voltooid:
smeedijzeren poortjes voor de zorgwoningen.
Op bovenstaande foto zien we het
eindresultaat: overduidelijk vakwerk, dus een
grote pluim voor alle smeden!
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Zomer
De Buurderij heeft dit jaar weer deelgenomen
aan de Open Tuinendag. Deze was verplaatst
van het weekend van 12 & 13 juni naar 10 &
11 juli. De moes- en bloementuin was open
voor het publiek en men kon een wandeling
maken door de voortuin en langs de dieren.
De Maaidag is vanwege geringe belangstelling
in de afgelopen jaren vervallen als evenement.
De tarwe is van het land gehaald (perceel aan
de Hamelbergstraat), een grote groep
vrijwilligers stak hiervoor de handen uit de
mouwen. De tarwe zou verwerkt worden met
behulp van onze grote dors- en wanmachine
tijdens de Oogstdag.
De burgemeester opende het karnhuisje
symbolisch met het afsnijden van de eerste
kazen. Ze sprak vol lof over wat wij als
vrijwilligers allemaal bereiken op de Buurderij.
Een groot compliment voor ons allen! De
Oogstdag kreeg op maandag 6 september een
mooi vervolg met een mini-Oogstdag voor
120 leerlingen van basisschool de Zilverberg.

De Oogstdag op zondag 5 september was een
groot succes. Zeker 1000 mensen hebben
onze open dag bezocht. Eén van de
hoogtepunten op die dag was de opening van
het karnhuisje door burgemeester Marriët
Mittendorff. De fundamenten van het
karnhuisje waren al in 2012 gelegd. Vanaf
2017 is de bouw gestart en de rieten kap zat
erop in september 2018. Vervolgens is er nog
twee jaar gestaag doorgewerkt aan het
metselwerk en de afwerking binnen en buiten.
Onder begeleiding van Ine Hopman-Jilesen
van kaasboerderij de Diervoort is een groepje
begin augustus gestart met het maken van
kaas. Nog net op tijd om er bij de opening op
de Oogstdag van te kunnen proeven. De
eerste kaasjes smaakten alvast heerlijk!
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Op 19 september was de Buurderij
vertegenwoordigd op de Maasmarkt. Het was
een mooie zonnige dag waarop wij hebben
kunnen laten zien wat de Buurderij kan doen
en betekenen voor de mensen in ons dorp.
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Een nieuw initiatief in het huiskamercafé zijn
de workshops ‘improviseren’ die gegeven
worden onder leiding van saxofonist Pieter
Engels. Op de laatste zondag van de maand
kan iedereen die een instrument bespeelt
tussen 14.00 en 16.00 uur meedoen en
daarna is het vrij spelen. De ervaringen met de
eerste twee workshops waren heel positief en
besloten is deze in de maanden februari tot en
april van 2022 voort te zetten.

Herfst en winter
Met het intreden van de herfst volgde weer
een periode van lockdown en daardoor uitstel
en afstel. Het vrijwilligersuitje werd
doorgeschoven naar voorjaar 2022 en de
kerstmarkt moest worden afgeblazen. De
stamppotmaaltijd die het bestuur had bedacht
voor vrijwilligers en hun partners kon ook niet
doorgaan. Maar gelukkig waren er andere
lichtpuntjes.
Bij de moestuin en de werkschuur is hard
gewerkt om een veldschuur (overkapping)
gereed te krijgen. Vooral onze
meestertimmervrijwilligers hebben puik werk
verricht! Onder de veldschuur krijgen onze
grote museumstukken een veilige en droge
plek. Voor de veldschuur heeft Kern met Pit
een subsidiebedrag toegekend van € 1000,-.
Op onderstaande foto de uitreiking onder de
veldschuur.

Net als vorig jaar deed de Buurderij mee met
de actie Rabobank ClubSupport. Maar liefst
109 mensen hebben op de Buurderij gestemd
en dat heeft geleid tot een prachtig bedrag
van €1057,- Ons doel was de speelaanleiding
in de vorm van een trekker, gemaakt door
Theo Peters, die sinds de Oogstdag voor de
Buurderij staat te pronken en waar veel
kinderen plezier aan beleven.
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Organisatie en bestuurlijke zaken
Belangrijke stappen zijn gezet zodat het
Agrarisch Museum via herijking opgenomen
blijft in het Museumregister Nederland.
Hiervoor moest het museum voldoen aan de
voorwaarden van de museumnorm 2020. Een
van deze voorwaarden is het voeren van een
verantwoord beleid ten aanzien van de
inname, beoordeling, registratie en plaatsing
van objecten binnen het museum. Voor de
inname betekent dit dat we voortaan alléén
‘onvoorwaardelijke’ schenkingen aannemen,
zodat het museum zelf kan bepalen wat er
met de geschonken objecten gebeurt. Een
object moet voldoen aan bepaalde criteria om
opgenomen te worden in de museumcollectie.
Zo moet het aansluiten bij onze kerncollectie:
landbouw en veeteelt binnen onze regio in de
periode 1850-1950. De werkgroep
Collectiebeheer beoordeelt de museale
waarde van de objecten. Een museaal object
krijgt een standplaats in het museum en wordt
geregistreerd. Plaatsen, verplaatsen en
verwijderen van objecten gebeurt door of in
overleg met de werkgroep Collectiebeheer. Zo
kan het museum de registratie uitvoerbaar,
betrouwbaar en up-to-date houden.

Tijdens een bijeenkomst van gidsen en
suppoosten is besloten dat het wenselijk is om
altijd toezicht te houden bij een rondgang
door het museum. Een gids begeleidt een
groep en als een groep geen rondleiding
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wenst, dan houdt een gids/suppoost op
zichtafstand toezicht. Ook is meer toezicht
nodig gebleken tijdens werkzaamheden
overdag. Voortaan worden de bijgebouwen en
de poort afgesloten als vrijwilligers hun
werkzaamheden onderbreken, zoals voor een
klusje elders of een pauze. Zo voorkomen we
dat onze eigendommen mogelijk ontvreemd
of beschadigt worden.
Het bestuur in contact gekomen met Maurits
van Ravesteyn, een gepensioneerd
museumprofessional. Hij heeft zijn diensten
aangeboden en het bestuur rondgeleid in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem,
zijn oude werkplek. Van Ravesteyn zou
cursussen geven rond het thema gastheer/vrouwschap aan verschillende
vrijwilligersgroepen. Vanwege corona is een
deel doorgeschoven naar 2022.
In 2021 heeft het bestuur veel aandacht
besteed om ervoor te zorgen dat alle
vrijwilligers veilig en gezond aan het werk
konden blijven. De coronacrisis was daar
aanleiding voor. Ook heeft de Buurderij een
RI&E (Risico-Inventarisatie en - Evaluatie)
laten uitvoeren. Gebleken is dat we het in het
algemeen goed doen op het gebied van
veiligheid en dat verplichte voorzieningen
aanwezig zijn. Voor zaken die beter kunnen is
een plan van aanpak opgesteld. Deze is in
2021 deels uitgevoerd of voor 2022 op de
planning gezet. Zo zijn alle ruimten voorzien
van alarmkaarten waarop o.a. de vluchtwegen
staan. Ook zijn alle brandblussers
gecontroleerd en waar nodig vervangen. Voor
vrijwilligers wordt een minicursus
Bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd,
zodat op de Buurderij dagelijks in zekere mate
BHV aanwezig is. Deze cursus is vanwege de
lockdown eveneens doorgeschoven naar
2022.
Een punt van zorg was dit jaar het werken in
de keuken. Het bleek dat verschillende
vrijwilligers die daar gewerkt hadden thuis last
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kregen van rode en geïrriteerde ogen. Het had
nogal wat voeten in de aarde om de oorzaak
van dit probleem te achterhalen.
Waarschijnlijk heeft het gelegen aan een
verkeerde insecten-/vliegenlamp

locatie Buurderij opgenomen in het
routeboekje van Visit Nijmegen en heeft RN7
een mooie mini-documentaire gemaakt.

Bestuur
In het najaar is het bestuur twee keer bij
elkaar geweest om over de toekomst van de
Buurderij te praten. De visie – zoals die
opgesteld is in 2020 – werd nog een keer
bevestigd. In oktober heeft een groep van 15
vrijwilligers en bestuursleden gebrainstormd
over een actieplan voor 2022. Dit actieplan
met tien speerpunten is in december
vastgesteld. Omdat door corona de
vrijwilligersbijeenkomsten niet door konden
gaan, wordt het actieplan in 2022 besproken
met de vrijwilligers zodra dit mogelijk is.
Verschillende werkgroepen zijn al actief bezig
met het uitwerken van verschillende
actieplannen.
Met de gemeente is veel gesproken om de
vergunning voor de veldschuur rond te
krijgen. We hebben volgens de gemeente al te
veel bijgebouwen, maar het is ons toch gelukt
ingoed overleg in juli een vergunning te
krijgen.
Op 25 september hebben we op nationale
Burendag onze buren van de Buurderij
uitgenodigd om kennis te maken met ons.
Zo’n 25 buren zijn er geweest en we hebben
hen verteld over wat we doen er was een
rondleiding in het museum en op ons mooie
terrein met de bijgebouwen en tuinen.
Overige bestuurlijke activiteiten:
- Opstellen en uitvoering geven aan
Museumplan 2021-2025.
- Wij doen mee aan Heumenstegoed. Mensen
kunnen tegen een gereduceerd tarief het
museum bezoeken.
- Communicatie: naast de standaard
activiteiten (website up-to-date, artikelen in
Dorpskrant, Topic, FB berichten etc.) is de
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Ondanks de coronacrisis heeft de Buurderij
financieel een klein positief resultaat
geboekt. Dat komt omdat in de zomer de
horeca open was. Daarnaast hebben we
subsidie gekregen van de landelijke overheid
als tegemoetkoming in de vaste lasten.
Bestuurssamenstelling per 1-1 2021:
- Pierre Rutgers, voorzitter.
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.
Functie: promovendus aan de Faculteit der
Sociale Wetenschappen van de Radboud
Universiteit. Nevenfunctie: redactielid lokale
omroep GL8 Media.
- Olaf van Dam, penningmeester.
Nevenfunctie: Raad van Toezicht Sporthal
Overasselt.
- Riet Dinnissen, lid, horeca.
- Albert van Hezewijk, lid, activiteiten.

Tot slot
Met elkaar hebben we een lastig, maar zeker
ook een mooi jaar gehad. Alle werkgroepen
hebben veel werk verricht, ieder met de eigen
deskundigheid en allemaal met passie voor
het vak en grote betrokkenheid bij de
Buurderij. Kortom, we kunnen met trots
terugkijken op 2021.
Bestuur Buurderij De Lage Hof
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