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Het Bestuur van de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard/Krimpenerwaard/Vijfheerenlanden
bestond bij de aanvang van het Stichtingsjaar uit: Kees Bakker (voorzitter), Arie Bassa (vicevoorzitter),
Paul Eikelenboom (secretaris), Koos Timmer, (penningmeester) en de leden Sheila van den Berg, Nel
Hakkesteegt, Dick de Jong en Jan Brandwijk. Adviseurs zijn Piet den Hertog en Jans Bos. Tijdens de
voorjaarsbijeenkomst werden Aad van der Meijden en Koos Timmer als bestuurslid resp.
penningmeester formeel benoemd.
De Stichting kent enkele werkgroepen, zoals:
Advies en Voorlichting, waarin zitting hebben Piet den Hertog (voorzitter), Meine Mollema, Anke de
Ridder, Elly Schep, Rien van den Tooren en Teus Koorevaar. De Werkgroep vergaderde in 2018 1 maal
ten huize van Meine Mollema. Er werden in 2018 tien vragen ontvangen vragen en na de
beantwoording daarvan konden we enkele nieuwe leden verwelkomen. Helaas kon Teus Koorevaar
vanwege een ernstige ziekte niet meer aanwezig zijn. Wel heeft onze Stichting haar medewerking
verleend aan de toekenning van de koninklijke onderscheiding en de uitreiking daarvan door
Burgemeester van den Borg.
Boerenerf, waarin zitting hebben Nel Hakkesteegt, Jannie Bakker, Joke Karelse, Wil Kortleve, Tineke
Schakel, Marga Starrrenburg en Joke Vonk. De werkgroep heeft met haar materiaal een wisselende
expositie samengesteld, die in Open Vensters in Ameide en De Zes Molens in Hoornaar aan het publiek
is getoond. In de expositie zijn ook de maquettes van boerderijen van Meine Mollema en Rokus van der
Giessen opgenomen.
Voorbereiding 20-jarig bestaan Deze werkgroep bestaat uit de dames Nel Hakkesteegt, Sheila van den
Berg en Jans Bos. Ze stellen een programma samen.
Ledental Het ledental daalde van 239 naar 234. Helaas was de oorzaak in meeste gevallen overlijden of
verhuizing van een boerderij naar een appartement.
Vergaderingen Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2017 achtmaal, het Algemeen Bestuur kwam
zevenmaal bijeen, zij vergaderde in De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.
Correspondentie Er werden in 2018 556 berichten per post of per e-mail ontvangen. 148 keer werd een
bericht verstuurd.
Er werden 13 Nieuwsbrieven met de naam ‘Boer en Hoeve’ verstuurd, waarvan 2 op papier en 11
digitaal, van deze laatste zijn ruim 700 geïnteresseerden.
Projecten Voor het nieuwe Leaderproject (Polders met Waarden 2017-2020) hadden we ons kandidaat
gesteld tezamen met gebieden Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Projectleider Dick de Jong had
hiervoor een Digitaal Projectplan geschreven. We zijn nog bezig toewijzing te verkrijgen, de gesprekken
hierover lopen nog, er is contact met koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland.
Daarnaast is een aanvrage gedaan voor een subsidie voor het project Digitalisering van Het Erfgoedhuis
Zuid-Holland. Dick de Jong heeft hiervoor een projectplan geschreven.
Dat geldt ook voor een projectplan Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
De voorjaarsvergadering werd gehouden op 23 april. Na het officiële gedeelte verzorgden de
Riettelersvereniging De Wieden en Rietdekkersbedrijf Den Hartog Riet BV een presentatie.
De najaarsexcursie was op 20 oktober, 42 leden namen hieraan deel. Dit keer voerde de rit naar de
Utrechtse vallei, waar na de vergadering het nabijgelegen museum en buitenruimte, dat herinnert aan
de slag bij de Grebbeberg, werd bezocht. Hierna brachten we een bezoek aan een boerderij, die zoveel
mogelijk energieneutraal werkt.
De Fokveedag Onze Stichting had daar met medewerking van Kees Bakker, Koos Timmer, Arie Bassa en
Nel Hakkesteegt weer een mooie stand met een prijsvraag.

De vrijwilligersavond Deze werd dit keer gehouden op 02 februari met 35 kaderleden in de boerderij
van Nel Hakkesteegt. Behalve de gebruikelijke quizzen waren er presentaties van Teus Koorevaar over
het werk van HANCA, waarin onze Stichting participeert, Jan van Vliet met mooie beelden van
boerderijen in de Krimpenerwaard en oud-notaris Wim van Leussen over de herbestemming van zijn
pand in Ottoland.
Een nieuw boek Op 23 augustus vond bij boekhandel Ritmeester in Meerkerk onder grote belangstelling
de presentatie plaats van het verhalenboek De Stee van Saan van Pietere, geschreven door
streekkenner bij uitstek Hans Mouthaan. Inmiddels zijn er al meer dan 300 verkocht en is er nog steeds
vraag naar.
VPR In februari was er een Verlichte Proeverijen Route in de Krimpenerwaard, weer georganiseerd door
Lyanne de Laat. Enkele bestuursleden vertegenwoordigden onze Stichting op de boerderij van de familie
Verdoold in Berkenwoude.
V.A.B. Onze Stichting is door Dick de Jong en Arie Bassa vertegenwoordigd in een werkgroep, die samen
met de gemeente Molenlanden, het Gebiedsplatform en L.T.O. de problematiek betreffende de V.A.B.
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing) bespreekt.
Boerderij in de buurt In 17 november was er in een boerderij in de Bonrepas in Vlist een toneelspel over
herbestemming van boerderijen. Aansluitend was er een discussie over dit onderwerp, waaraan ook
vertegenwoordigers van de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik deelnamen.
Erfgoedleerlijn Door cultuurcoaches in ons gebied is aan Boerderij & Erf AKV gevraagd een bijdrage te
leveren aan een informatieoverdracht over agrarisch erfgoed aan de schooljeugd. Hiertoe is ook door
B&E een convenant ondertekend en medewerking toegezegd. Momenteel wordt hiertoe een leskist
samengesteld.
Open Monumenten Dag In het kader van de samenwerking met de Krimpenerwaard presenteerde B&E
zich op de boerderij van bestuurslid Aad van der Meijden in Bergambacht.
Bestuursleden woonden ook de ledenvergaderingen van koepelorganisatie Agrarische Erfgoed
Nederland en andere bijeenkomsten, zoals die van het Gebiedsplatform bij.
Bestuur Zoals hij al eerder had aangekondigd nam Kees Bakker afscheid als voorzitter van B&E. Tijdens
de bestuursvergadering werd Arie Bassa gevraagd deze functie op zich te nemen, waartoe hij bereid
was.
Zoals u kunt lezen is er weer veel werk verzet, maar zijn er, ook in 2019, nog veel zaken te doen.
Helpt u ons daarbij door het werven van leden/begunstigers of wellicht wilt u zelf een steentje bijdragen
aan het behoud van het karakteristieke Agrarisch Erfgoed in onze streek.
Het Bestuur van Uw Stichting Boerderij&Erf AKV is er klaar voor.
Paul Eikelenboom, secretaris, 30-03-2019.

