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Verslag Klussenploeg 2021 

Het jaar 2021 is voor de klussenploeg een druk jaar geweest. Naast het doen uitvoeren van allerlei kleine onderhoud 

klusjes, zijn ook een aantal omvangrijkere klussen ter hand genomen. Zie onderstaand verslag.  

Keuken en educatieve ruimte 

Begin 2021 is de boerderij tweemaal doelwit geweest van inbraak en zinloze vernieling. De schade aan het gebouw 

was behoorlijk groot. Dit was voor het bestuur aanleiding het gebouw beter inbraakproof te laten maken. Dit heeft 

geresulteerd in het bekleden van de gevels met een metalen profielbekleding en het laten aanbrengen van een 

elektronische beveiligingsinstallatie met camera’s. De klussenploeg heeft daarna de schade aan de ruiten en ramen 

hersteld en alle ramen en deuren van de beneden verdieping opnieuw geschilderd. 

Hooischuur/bergruimte 

De houten buiten wand en de kozijnen van de zijgevel waren aangetast door houtrot. Tijdens het verwijderen van de 

houten buitenwand bleken ook de constructieve houten onderdelen te zijn aangetast door houtrot. Na het vernieuwen 

van de constructieve onderdelen, kozijnen en deels de buitenwand zijn de voor- en de zijgevel opnieuw geschilderd. 

Gereedschapshok 

De zijgevel en het kozijn is in 2020 vernieuwd en dit jaar opnieuw geschilderd.  

Gebrekenlijst Boerderij 

Alle gebouwen van de Boerderij zijn geïnventariseerd op gebreken. Dit heeft ons inzicht gegeven in de staat van 

onderhoud van onze gebouwen en speelvoorzieningen. De gegevens van deze inventarisatie zijn nu leidraad voor het 

plannen van onderhoudswerkzaamheden in de komende tijd.  

Goten en hemelwaterafvoeren 

Met een financiële bijdrage van het stadsdeel zijn de regengoten en –afvoeren hersteld/vernieuwd van de Hooischuur, 

Paardenstal, Winkel, Berging/Boekenwinkel, Kippenverblijf en Stal/Berging/Bezoekerstoilet. Al met al een flinke klus 

die mede de spontane hulp van een aantal vrijwilligers eind december 2021 is geklaard. 

Geplande werkzaamheden voor 2022 

1. Het herstellen/vernieuwen van de door houtrot aangetaste kozijnen, buitenwand en dak ondersteuningspalen 

aan de achtergevel van de hooischuur. 

2. Het vernieuwen van de loodslabben en multiplex beplating van de buitenwanden van de dakkapel boven de 

ingang van de stal. 

3. Het vernieuwen van de onderdorpel van het toegangskozijn van de stal en glaslatten van het kozijn boven het 

bezoekerstoilet. 

4. Het herstellen van de onderdorpel van het vlagkozijn aan de achterzijde van de stal. 

5. Het preventief onderzoeken naar staat van onderhoud van de staalconstructie in de stal; 

6. Het uitvoeren van schilderwerk van het konijnenverblijf. 

 

Vrijwilligers 

 

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben geholpen bij het realiseren van allerlei klussen 

van klein tot groot. Door de inzet van deze vrijwilligers zijn de dieren verzekerd van een goede verzorging en ziet de 

boerderij er goed verzorgd en uitnodigend uit. Zoals hierboven vermeld staan ook voor 2022 weer een aantal klussen 

op ons te wachten en zijn we op zoek naar helpende handen.  

De boerderij is voor het doen van klussen open van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ‘s morgens 10:00- tot 

12:00 uur en ’s middags van 13:00 tot 16:00 uur. Voor contact kan je bellen naar 020-6965346 of mailen: 

kiboebrinkie1@gmail.com 

Als je een dagdeel of langer wilt helpen, graag. Je bent van harte welkom! 

 

Namens de Klussenploeg, 

Hans van Drunen 
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