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Algemeen 
Het jaar 2014 is voor Stichting Boerderij Gijbeland (SBG) een goed jaar geweest. Het bestuur 
van de stichting vergaderde vijf keer, waarbij de reguliere onderwerpen aan de orde kwamen. 
Op 14 april 2014 heeft Ariejon Verhoeff het penningmeesterschap van de stichting van Kees 
Osseweijer overgenomen.  
 
De huurders 
In december 2014 liep het huurcontract van de Vrije Baptistengemeente af. Zij zegde de huur 
op omdat zij voor al haar activiteiten intrek genomen heeft in het voormalige gemeentehuis 
van de gemeente Graafstroom in Bleskensgraaf. Sinds dat moment verhuurt de SBG de zolder 
aan tijdelijke huurders zolang zich geen definitieve huurder aandient.  
Alle huurders zijn verenigd in het zogenaamde Gebruikersplatform. In dit platform worden 
gezamenlijke activiteiten besproken als de klusdagen en de Boerderijdag. Het 
Gebruikersplatform kwam vier keer bij elkaar. 
 
De klusdagen 
Om de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, organiseren we jaarlijks twee 
klusdagen. Deze worden gehouden op de laatste zaterdag van maart en september. Hierbij 
steken vrijwilligers van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de faciliteiten 
van Boerderij Gijbeland op een zaterdagmorgen de handen uit de mouwen.  
Op zaterdag 29 maart  was de eerste klusdag van het jaar. De grindrand langs het achterhuis 
van de boerderij is verwijderd en bestraat. Het propellermonument is schoongemaakt, 
behandeld en geverfd. 
Op zaterdagmorgen 27 september zijn de overstekken van de Buitenschuur schoongemaakt en 
gereedgemaakt voor het verven. Ook zijn de dakpannen van de Buitenschuur nagelopen.. De 
buitentrap naar de zolder van de boerderij is geverfd.  
Het aangename hebben we met het nuttige verenigd. Er was voldoende tijd voor onderlinge 
gezelligheid, koffie met koek en de traditionele afsluiting met een hapje en een drankje.  
  
Boerderijdag 
Eenmaal in de twee jaar organiseren de huurders samen met het bestuur van de stichting een 
Boerderijdag. Dit gebeurt op de tweede zaterdag van september. Dit jaar was dat op 13 
september en het was een daverend succes! De Boerderijdag bij Boerderij Gijbeland is een 
begrip in de streek geworden. Een keur aan activiteiten trok ongeveer 1000 bezoekers. Er was 
dan ook voor jong en oud veel te beleven. De weersomstandigheden waren optimaal. De dag 
viel samen met Open Monumentendag. 
 
Een greep uit de activiteiten: 
 

Ø Diverse oude tractoren van o.a. leden van de Klassieke Tractoren en Stationaire 
Motoren Vereniging de Lange Slag en tractoren van particulieren. Er waren zelfs een 
dorsmachine en een houtklover aanwezig die door tractoren werden aangedreven. 

Ø Oude rijtuigen. 
Ø Een doorlopende show schapen drijven door schaapherder Huug Hagoort. 
Ø Rit met een tilbury van Boerderij Gijbeland naar de nieuwe boerderij Nescio van 

familie Van den Berg. Aansluitend was er een rondleiding in de nieuwe boerderij.  
Ø Verkoop van prachtige brocante spullen bij Het Voorhuis.  



Ø Stoelendans met pony’s. 
Ø Een markt met streekproducten, zoals kaas van Kaasfabriek de Graafstroom, wijn van 

wijngaard Chateau du Tets, honing, heerlijke jams, meelproducten van korenmolen De 
Hoop, producten van de Schaapskooi, ter plaatse gerookte vlees- en visproducten en 
gevogelte, poffertjes en pannenkoeken, ijs, etc. 

Ø De Wereldwinkel was aanwezig met een groot aanbod. 
Ø Topkok Martijn Singewald vertoonde zijn kunsten door het bereiden van allerlei 

gerechten van streekproducten waarvan geproefd kon worden.  
Ø De ruimten van Wasko en Catalpa waren geopend voor bezoekers. 
Ø In historisch museum Het Voorhuis waren twee prachtige exposities te bewonderen: 

Knippen en Naaien en de expositie Natuurlijk Alblasserwaard. Ruim 770 bezoekers 
maakten hiervan gebruik. 

 
Alle deelnemers kijken met veel plezier terug op deze fantastische dag. Met de beleving van 
deze dag in het achterhoofd kijken we nu al uit naar de tweede zaterdag van september 2016! 
 
 
Ten slotte 
De huurders zorgen ervoor dat er tijdens de gehele week gebruik gemaakt wordt van de 
faciliteiten van Boerderij Gijbeland. Met recht kan worden geconstateerd dat Boerderij 
Gijbeland een belangrijke functie in de plaatselijke samenleving heeft verworven.  
 
 
 
 


