Terugblik op 2020
2020 is in alle opzichten voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Zo ook voor het wel en wee van
onze Buurtboerderij.
Alles werd vanaf februari overschaduwd door de Coronacrisis en dat maakt dat het bestuur heeft
gemeend de terugblik op 2020 kort te houden.
Toch kunnen we niet zeggen dat alles Corona was, integendeel we hebben prachtige momenten
gehad het afgelopen jaar.
Dat begon in januari met de feestelijke opening van het obstakelvrije pad rond de boerderij
Burgemeester Wouters, vergezeld van wethouder Kraaijeveld, opende op ludieke wijze dit pad.
Daarna was er, voor alle genodigden en onze vrijwilligers, een gezellig samenzijn in de nabijgelegen
Refter met een hapje en een drankje. In de loop van het jaar is
gebleken hoe waardevol dit pad voor de Buurtboerderij is.
Immers tijdens de eerste kortere lockdown en tijdens de
langdurige tweede lockdown konden onze bezoekers tenminste
om de boerderij heen lopen om zo de dieren te zien en konden
de kinderen de dieren wat voer geven.
Ondertussen werd er hard gewerkt aan de realisatie van de
Buurtvlindertuin. Begin april, prachtig weer, en opnieuw had
onze burgemeester zich bereid verklaard om deze aanwinst van
Eersel, samen met een aantal kinderen, feestelijk te openen.
De activiteitencommissie had
een geweldig middagprogramma voor de kinderen opgezet en er
was dan ook veel belangstelling van kinderen en ouders. Ondanks
de schaduw van de corona een prachtige dag.
Zonder de nodige subsidies en giften had dit project niet
gerealiseerd kunnen worden en onze dank is groot aan al deze gulle
gevers.
De eerste lockdown maakte dat de boerderij voor bezoekers
gesloten werd, maar gelukkig kon de vlindertuin openblijven.
In de zomermaanden was de boerderij beperkt open en konden we,
weliswaar beperkt, bezoekers ontvangen.
De tweede lockdown maakte dat de boerderij opnieuw werd
gesloten voor bezoekers, de vlindertuin kon gelukkig openblijven.
Daardoor moest ook de kerststal op een andere wijze gestalte krijgen, hetgeen goed is gelukt.
Om de band met de bezoekers toch vast te houden heeft de activiteitencommissie in juni een quiz
georganiseerd en in december een speurtocht. Beide activiteiten waren zeer geslaagd.
Vrijwilligers:
Met betrekking tot onze vrijwilligers kon de jaarlijkse barbecue helaas geen doorgang vinden en
heeft het bestuur de vrijwilligers aan het einde van het jaar verblijd met een kerstpakket.
Wij zijn enorm trots op onze hechte groep vrijwilligers die in deze moeilijke periode hun
werkzaamheden op de boerderij en in de vlindertuin met enthousiasme hebben verricht.

Bestuur:
In het afgelopen jaar hebben 2 bestuurswisselingen plaats gevonden. Begin van dit jaar heeft
Dorenda Langius ons bestuur verlaten. Zij is opgevolgd door Willy v.d. Ven. In december heeft onze
secretaris/penningmeester Jan de Mol ons bestuur verlaten. Zijn taken zijn verdeeld. Het huidige
bestuurslid Ad Bierens heeft het secretariaat overgenomen. Nieuw benoemd als penningmeester is
Annie Rijkers.
In de loop van het jaar heeft de Buurtboerderij weer een aantal giften van diverse organisaties
mogen ontvangen. Dit alles maakt het mogelijk dat wij opnieuw plannen kunnen gaan maken om de
Buurtboerderij en de Buurtvlindertuin nog meer met elkaar en met onze bezoekers te gaan
verbinden. Een hernieuwd beleidsplan voor de komende jaren geeft onze ambities aan.
Het opzetten, in samenwerking met de scholen, van een Buurtbelevingspad staat hoog op de
prioriteiten lijst. Het werven van sponsoren en het bijeenbrengen van de benodigde gelden is een
vast onderdeel. Zo ook de samenwerking met de gemeente en de woningstichting.
Het bestuur ziet uit naar de periode na Corona.
Rest mij nog onze dank uit te spreken ten eerste naar al onze
begunstigers. Zonder uw hulp zouden wij dit alles niet
kunnen realiseren.
Ten tweede gaat onze dank uit naar al onze vrijwilligers voor
hun geweldige inzet. Zij maken dat onze Buurtboerderij en
Buurtvlindertuin zeer graag bezochte parels van Eersel zijn.
Eersel, 3 maart 2021
Bestuur Buurtboerderij Eersel.

