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Voorwoord van de voorzitter   
 

Een jaarverslag behelst een beetje terugkijken, maar vooral ook vooruitzien. 
Terugkijkende kunnen we stellen dat 2022 opnieuw een goed jaar was voor zowel de 
Buurtboerderij als de Buurtvlindertuin. Elders in de wereld gebeuren de meest 
verschrikkelijke dingen, maar hier in onze kleine gemeenschap kunnen we dankbaar en trots 
zijn op wat er in het jaar 2022 aan mooie dingen is gerealiseerd.  
Verderop in dit verslag wordt nader ingegaan op initiatieven die zijn gerealiseerd, 
activiteiten die hebben plaats gevonden en druk bezocht werden. Samenwerking die 
onderhouden wordt of met nieuwe partners tot stand gekomen is. 
In deze post corona periode was het gelukkig weer mogelijk om met de vrijwilligers te 
vergaderen, een heerlijke barbecue te hebben en als hoogtepunt de officiële opening van de 
kerststal, opgeluisterd met mooie liederen gezongen door een groot koor. Tevens een 
moment om de vrijwilligers die ons ontvallen zijn te gedenken. 
Wat maakte 2022 zo succesvol voor ons als bestuur? 
Ten eerste: De grote inzet van onze groep vrijwilligers. Zij zijn de kurk waarop de 
Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin drijven. De speld van verdienste van de gemeente 
Eersel die zij in 2022 uitgereikt kregen was ten volle verdiend. 
Ten tweede: De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin hebben een plek in onze Eerselse 
samenleving gekregen. Velen dragen deze unieke plek een warm hart toe, hetgeen onder 
meer blijkt uit de financiële steun die wij van diverse kanten hebben ontvangen. Daar zijn wij 
heel blij mee want zonder deze ondersteuning kan dit alles niet gerealiseerd worden. Onze 
dank aan al deze gulle gevers is dan ook zeer groot. 
 
In 2023 gaan we zeker niet achterover leunen. 

• Nieuwe dieren krijgen een plekje op de Buurtboerderij en in de Buurtvlindertuin 
zullen planten en bomen een mooie vaste plaats krijgen. In het voorjaar bestaan we 
al weer 5 jaar. Op gepaste wijze zal daar aandacht aan geschonken worden. 

• In maart zal het rolstoelpad in de Buurtvlindertuin officieel in gebruik worden 
genomen. Dit pad is tot stand gekomen in samenwerking met het Platform voor 
Mensen met een Beperking (PMB) afdeling Eersel en de gemeente Eersel. 

• Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een vorm van een nieuwsbrief. Ook dit gaat 
verder uitgewerkt worden. 

• De activiteitencommissie gaat een 6-tal activiteiten door het jaar heen organiseren. 

• De Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin doen ook in 2023 weer mee met NL-Doet 
en in september met de burendag. Beide activiteiten worden samen met het 
landelijke Oranjefonds georganiseerd. 

Kortom 2023 zal weer een bruisend jaar worden. Samen met onze vrijwilligers gaat het 
bestuur met veel enthousiasme aan de slag.  

Doel van de Stichting: 
Het doel van de Stichting Buurtboerderij Eersel is:  
De realisatie, beheer, de inrichting en de exploitatie van de Buurtboerderij en de 
Buurtvlindertuin ten behoeve van maatschappelijke, sociale en educatieve doeleinden.   
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Dit realiseren we door een ontmoetingsplaats te creëren en door onze bezoekers een leuke 
en leerzame ervaring te geven met onze dieren, onze planten en vlinders. Daarnaast vinden 
we het belangrijk, gezien de maatschappelijk en sociale functie van de Buurtboerderij en de 
Buurtvlindertuin, dat de toegang voor iedereen gratis én voor iedereen toegankelijk blijft 
van jong tot oud, met en zonder beperking, in groepen en alleen. Iedereen is welkom!  

Bestuurssamenstelling 
In 2022 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter:   mevr. Netty Verdonk-Don 
Penningmeester: mevr. Annie Rijkers-Smolders  
Secretaris:   dhr. Ad Bierens 
Bestuurslid:  mevr. Willy van de Ven-Venhorst 
Bestuurslid:  dhr. Cees Beemer 
Bestuurslid:  dhr. Willy Timmermans 
In 2022 vonden er 8 bestuursvergaderingen plaats en 2 bijeenkomsten van bestuur met 
vrijwilligers. 

Vrijwilligers 
Wij zijn enorm dankbaar voor onze hechte groep van circa 60 vrijwilligers die ook in barre 
omstandigheden hun goede zorg voor alle dieren, werkzaamheden, en activiteiten op de 
Buurtboerderij en in de Buurtvlindertuin met veel enthousiasme en enorme inzet hebben 
verricht.   
Verdrietig was het dat we in 2022 geconfronteerd werden met het overlijden van onze 
trouwe vrijwilliger Peter Tops en afscheid van hem hebben moeten nemen. 
In 2022 konden we met de eenmalige coronabijdrage van de gemeente Eersel een barbecue 
voor al onze vrijwilligers organiseren.  Aan het einde van het jaar werden de vrijwilligers 
verblijd met een kerstpakket om op die wijze de waardering te tonen voor hun fantastische 
inzet. 
Zeer vereerd waren we met de gemeentelijke onderscheiding die onze vrijwilligers op 28 
april 2022 mochten ontvangen van de burgemeester van de gemeente Eersel. De oorkonde 
en speld van verdienste werden symbolisch uitgereikt aan 2 vrijwilligers, die vanaf het eerste 
begin vrijwilliger zijn. De speld en oorkonde zijn op de Buurtboerderij voor iedereen te zien. 
 
Verder zijn we ook trots op de ‘werkplekken’, die we door een goede samenwerking met 
andere instanties hebben gecreëerd en we laten daarmee zien dat iedereen – ondanks 
beperkingen – mee kan doen in onze samenleving.  In 2022 waren dat 2 personen van 
Lunetzorg. Ook zijn er diverse vrijwilligers via Kempenplus gekomen. 
Daarnaast zijn er tussen de 2 en 4 leerlingen van ZMLK-school De Groote Aard actief (deze 
school zorgt zelf voor begeleiding) en enkele leerlingen van het PIUS X college die hier hun 
maatschappelijke stage doen. 

Activiteiten 2022  
Zodra de coronaregels het toelieten, hebben we vanaf 1 maart 2022 de Buurtboerderij weer 
opengesteld op de normale openingstijden: 6 dagen per week van dinsdag tot en met 
zondag 2 x 2 uur daags. In 2022 telden we ruim 13.000 bezoekers op de Buurtboerderij 
tijdens onze openingstijden vanaf 1 maart 2022 (gedurende 10 maanden). Dit is het aantal 
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zonder de bezoekers aan de Buurtvlindertuin en de bezoekers die buiten de openingstijden 
naar de Buurtboerderij komen op het pad dat er omheen ligt. Het overgrote deel van de 
bezoekers bestaat uit minimaal 2 personen, een zorgbehoevende oudere, dementerende of 
persoon met een beperking ofwel een (groot)ouder met één of meer kinderen. Maar ook de 
Eerselse scholen, kinderopvang,  stagiaires, ZMLK-leerlingen, statushouders, enz., iedereen 
hoort er gewoon bij! Deze Eerselse parels laten zien dat ‘inclusieve samenleving’ hier op een 
natuurlijke wijze vorm heeft gekregen. 
 
In het kader van het Project Krachtige Kernen, dat als doel heeft de samenhorigheid binnen 
de gemeente Eersel te versterken, werd het door ons ingediende projectvoorstel 
‘Herbeleven en buurten’ in 2021 gehonoreerd met een cheque van € 2.035.  
In 2021 was de start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek voor een project voor 
ouderen en mensen met dementie (herbeleven), dat in 2022 een vervolg heeft gekregen. 
Hiervoor is samengewerkt met Alzheimer NL, dementievriendelijke tuin, IVN, gemeente 
Eersel, Platform voor mensen met een beperking (PMB), zorgverleners, dagbestedingen, etc.  
Deze samenwerking heeft in 2022 geleid tot enkele mooie activiteiten en innovaties. Het 
project is intussen afgerond, maar we gaan ook de komende jaren door met samenwerking 
met voormelde organisaties. 
 
Ook in 2022 werden door de enthousiaste activiteitencommissie allerlei zeer geslaagde 
activiteiten georganiseerd, waarvan we de volgende noemen. 
 
Op 12 maart vond de NL-Doet activiteit plaats met een bijdrage van het Oranje Fonds.  
De moestuin werd bemest, kalk gestrooid, ingezaaid en aardappelen gepoot. 
Andere vrijwilligers ging aan het werk om de wei op te knappen, er lagen veel takken in de 
wei van de bomen in de weide. Een schoonmaakploeg ging aan het werk in de 
Buurtboerderij, om deze een voorjaarsschoonmaak te geven. Ook waren een 15-tal 
vrijwilligers druk doende om de Buurtvlindertuin verder op te fleuren. Vele bloembollen 
werden geplant, plantjes gezet en struiken gesnoeid. 
De Buurtboerderij was weer ‘spic en span’ en de Buurtvlindertuin klaar voor het voorjaar! 
Het was gezellig en samen met onze eigen vrijwilligers en vrijwilligers van buitenaf deze klus 
klaren geeft een goed gevoel.  
’s Middags was er een heel geslaagde en gezellige activiteitenmiddag voor de kinderen. 
Kinderen konden spelletjes doen zoals sjoelen, kleine muziekinstrumentjes maken en 
verven. Dit alles opgeluisterd door de harmonie die de hele buurt liet swingen. Met de NL-
Doet bijdrage van Buurtvereniging De Molenakkers en de bijdrage uit het project Goede 
Voornemens konden we een houten xylofoon maken, hinkelbanen en andere spellen 
aanbrengen in de Buurtvlindertuin. 
De 2 wethouders van de gemeente Eersel kwamen de nieuwe xylofoon openen, waarna Paul 
van der Heijden deze samen met een heleboel kinderen en de harmonie heeft ingewijd. 
De opbrengst van de cupcakes, die verschillende dames die middag hadden gebakken, werd 
geschonken aan Oekraïne.  
 
In juni werd in de koestal een dierengeluid-aanraakscherm op rolstoelhoogte gemaakt voor 
oud en jong. Op 24 juni werd dit aanraakscherm geopend door wethouder Leon Kox in de 
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aanwezigheid van enkele ambtenaren, vrijwilligers en bezoekers uit de diverse doelgroepen. 
Het aanraakscherm kon meteen getest worden door jong en oud. Weer een mooie 
aanvulling voor de Buurtboerderij. 
 
Dankzij een gulle gift i.v.m. opheffing van Buurtvereniging De Kerkebogten, konden we in 
augustus een regeninstallatie aanleggen en komt het water via de geitenwei ondergronds 
tot in de Buurtvlindertuin. 
 
Op 24 september deden we mee met de Burendag met als thema Samen muzikaal 
“Buurten”. De Buurtboerderij heeft in de ochtend samen met Oktober een gezellige 
muzikale ‘burentocht’ georganiseerd door de mooie Buurtvlindertuin, de Buurtboerderij en 
rond de woningen en het restaurant van Kerkebogten. Op meerdere plaatsen kon genoten 
worden van livemuziek en zelfs meegedaan worden met het maken van muziek. Aan de 
kinderen werden kleurplaten uitgedeeld, die ze ter plaatse of thuis konden kleuren. 
 

Op 8 oktober werd ’s middags dierendag gevierd met een aantal activiteiten voor de 
kinderen zoals dierenmaskers maken, dierenbingo en schminken. Ook konden de kinderen 
de kleurplaten inleveren, die allemaal opgehangen werden bij de Buurtboerderij.  De 
mooiste werden beloond met een prijsje. 
 
Samen met IVN werden twee natuurkoffers ontwikkeld resp. voor de scholen en voor 
dementerende ouderen. Ook werd door het IVN een workshop/instructie gegeven voor 
groene (zorg)vrijwilligers, die aan de slag willen gaan met de natuurkoffer bij dementerende 
ouderen. Met de IVN Natuurkoffer breng je de natuur bij de mensen binnen. Dementerende 
ouderen die niet meer zelf op pad kunnen geef je een heerlijke middag door met de 
natuurkoffer de natuur van buiten naar binnen te brengen.  
 
Op 13 november bracht Sint-Nicolaas met zijn Pieten een bezoek aan de Buurtboerderij en 
vertrok vanaf daar onder muzikale begeleiding van de harmonie richting Markt. Vele 
kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s waren bij de Buurtboerderij aanwezig om Sint en 
de Pieten te verwelkomen. 
 
Na de nodige voorbereidingen in samenwerking met de gemeente en het Platform voor 
Mensen met een Beperking (PMB), afdeling Eersel kon begin december gestart worden met 
de aanleg van een verhard pad in de Buurtvlindertuin. Het rolstoelpad werd aangelegd en 
grotendeels gefinancierd door de gemeente, met een bijdrage door de Stichting 
Buurtboerderij Eersel. PMB schonk ons een picknicktafel geschikt voor rolstoelen. Het 
rolstoelpad zal op 11 maart 2023 officieel worden geopend. 
 

In december was de start van de 2e ronde van de actie ‘vriend worden van de 
Buurtboerderij’ met een bijdrage vanaf € 20 per jaar in ruil voor een mooie mok met een 
afbeelding van een van onze favoriete dieren. Na een afbeelding van Willem het varken op 
de mok uit de 1e ronde, is er nu een mooie beker met een afbeelding van de pauw 
beschikbaar. Deze actie krijgt ook in 2023 een vervolg. 
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Op 21 december werd de kerststal officieel geopend door mevr. Miriam de Nooy, geestelijk 
verzorger van Oktober en opgeluisterd met mooie kerstmuziek van een 30-tal leden van het 
Koor De Eeuwige Jeugd. Deze opening werd door veel bezoekers bijgewoond. 
 
In het kader van verdere verduurzaming hebben we eind 2022 opdracht gegeven voor de 
installatie van extra zonnepanelen, mede om de alsmaar stijgende energiekosten 
beheersbaar te houden. De kosten daarvan zijn reeds als nog te betalen post opgenomen 
ten laste van 2022. Deze zonnepanelen zullen in het voorjaar 2023 geïnstalleerd worden.  

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 
Het financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 zijn als bijlage onderaan dit jaarverslag 
toegevoegd. Dit bestaat uit een staat van baten en lasten van de reguliere exploitatie en een 
staat van baten en lasten voor de investeringsexploitatie en een weergave van de balans per 
31-12-2022. 
Het streven is om jaarlijks een toevoeging te doen van 3% van de vervangingswaarde 
gebouwen, inrichting etc. aan de bestemmingsreserve om deze in de loop der jaren op het 
gewenste peil te brengen. Maar in de praktijk blijft dit toch vaak beperkt tot een geringe 
toevoeging. We doen onze uiterste best om allerlei donaties en speciale acties binnen te 
halen, vaak met succes. Maar deze opbrengsten dienen meestal ook volledig uitgegeven te 
worden voor de realisatie van de betreffende projecten/activiteiten waarvoor deze donaties 
zijn verkregen. Komt bij dat de realisatie daarvan vaak vele uren extra inzet vergt van onze 
vrijwilligers. 

Vooruitblik 2023 
De activiteitencommissie is weer drukdoende met het voorbereiden van allerlei mooie 
activiteiten in 2023 en doen we ook meer mee met NL-Doet op 11 maart 2023. Op die dag 
zal ook het nieuwe rolstoelpad op feestelijke wijze worden geopend. 
Uiteraard blijft de zorg en waardering van al onze vrijwilligers essentieel. 
We blijven zorgen voor continuïteit van het onderhoud van de Buurtboerderij en de 
Buurtvlindertuin, met waar mogelijk verdere verbeteringen, verduurzaming en 
vernieuwingen. We gaan voor structurele budgetsubsidie en sponsoring voor de reguliere 
exploitatie en daarnaast voor acties en donaties voor activiteiten, investeringen, 
verbeteringen/verduurzaming en nieuwe initiatieven.  



 
 

  


