STICHTING FRONIK BUURTBOERDERIJ
WESTZANERDIJK 150
1507 AL ZAANDAM
SECRETARIS@FRONIKBOERDERIJ.NL
WWW.FRONIKBOERDERIJ.NL
IBAN: NL65RABO0171685199
KVK: 63865556

JAARVERSLAG 2019
‘Wat een bewogen jaar hebben we achter de rug...2019 gaat de boeken

in als HET jaar van Fronik.

Vergunningen rond, overeenkomsten getekend, crowdfunding
campagne, fondsenwerving in volle gang en 1 september gestart met
de bouwwerkzaamheden!
Dit allemaal dankzij heel veel inzet op werkelijk alle fronten van alle
vrijwilligers!'
Bestuur Stichting Fronik Buurtboerderij, Zaandam, mei 2020
Linda Bloem
Edwin Herzberg
Mechel Mangelmans

Op een boerderij is altijd wat te doen! En zeker dit afgelopen jaar op de
Fronik buurtboerderij. We volgen de boerderij door de seizoenen van
2019 heen.
WINTER 2019
Het jaar 2019 begon met de spontane sponsoractie van buurtbewoners
Liam en Julia.
Zij zetten daarmee de toon voor dit jaar dat in het teken stond van
“Fronik in de Steigers”.
Vooruitlopend op de echte renovatie in een later stadium, hebben de
”bouwgroep-vrijwilligers” in januari de Hooiberg gestabiliseerd door het
oude ijzerwerk te vervangen door nieuw, zodat het nu veilig is. Ook is
er een gloednieuw ooievaarsnest geplaatst, aan ons geschonken door
de Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld uit de
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nalatenschap van de familie v.d. Pol; klaar voor het volgende
broedseizoen.
Dankzij het mooie timmerwerk van Bert en Roel konden in februari,
ruim voor de start van het broedseizoen, mussenflats aan de Hooiberg
geplaatst worden, als alternatieve broedgelegenheid. In maart zijn er
ook kasten voor de vleermuizen en gierzwaluwen geplaatst. Hiermee is
aan alle voorwaarden voldaan voor een ontheffing op de flora- en
faunawet, zodat we de omgevingsvergunning voor de
bouwwerkzaamheden konden krijgen.
VOORJAAR 2019
Wanneer de dagen beginnen te lengen, neemt ook het leven op de
boerderij toe.
In de periode 17 maart – 5 mei 2019 vond de crowdfunding campagne
plaats. We begonnen met een feestelijk aftrap, het crowdfunding
lanceer feest, met een superscore van € 14.000,-! Het was een erg
leuke dag! Zo kon je op de foto met boer Fronik, er lustig op los
knutselen en genieten van oud-hollandsch snoep, schitterende
campagne-cakejes en heerlijke poffertjes van de Westfriese
Poffertjeskraam.
Voor de kinderen van de scholen uit de buurt organiseerden we een
wedstrijd waarbij zij een mooie tekening van de boerderij mochten
maken (groepen 1 en 2); de toekomstige konijnenberg konden
ontwerpen (groepen 3 t/m 5); of een spannend verhaal over de Fronik
boerderij konden schrijven (groepen 6 t/m 8). Op de speciale
Scholendag op 24 maart konden de kinderen na de prijsuitreikingen
verschillende activiteiten ondernemen. Het werd een drukbezochte dag.
Iedere zondag was er wat (extra's) te doen op de boerderij: appeltaart,
yoga, hoefijzers versieren. De crowdfundingsactie werd afgesloten met
een succesvolle Rommelmarkt. Met onze crowdfunding campagne is er
via Voorjebuurt het prachtige bedrag van €33.000,- ingezameld!
Bovendien hebben we met de verschillende activiteiten op de boerderij
nog eens €2.000,- extra voor op de rekening vergaard.
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Meer dan 400 mensen en bedrijven samen hebben de Fronik
Buurtboerderij gesteund! Dat zijn echt ontzettend veel betrokken
mensen uit de buurt en omgeving. Het laat zien dat de boerderij leeft
en gedragen wordt door de mensen en bedrijven uit de buurt. Wat zijn
we daar trots op!
ZOMER 2019
Nu is het leven op de boerderij in volle gang. De groep vrijwilligers
groeit, en groeit, en groeit… 32 vrijwilligers, die zich allemaal vol
overgave inzetten voor onze buurtboerderij.
In de zomer kregen alle mensen die bijdroegen aan de crowdfunding
hun attentie naar keuze: de lunch, het verassingspakket of een
vaartocht door het Westzijderveld.
Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de bouwwerkzaamheden.
Stadsherstel deed funderingsonderzoek en een controle van de
bestaande riolering. Met man en macht werden de schuren en stallen
leeggeruimd om plaats te maken voor de renovatiewerkzaamheden.
Schilderskring Krommenie heeft in juli prachtige schilderingen gemaakt
van de boerderij, voordat deze in de steigers ging. En natuurlijk was er
ook dit jaar weer de traditionele zomer Buurt-BBQ!
HERFST 2019
Als de dagen korter worden en de bladeren aan de bomen verkleuren,
bereiden we ons voor op de winter. De verbouwing gaat nu echt van
start. In de zomer heeft het college van B&W van Gemeente Zaanstad
alle vergunningen, zonder bezwaren, getekend. Dat hebben we gevierd
op 10 september! Op 13 september heeft wethouder Natasja
Groothuismink een officiële start gegeven aan de restauratie en
verbouw werkzaamheden.
Half september is Stadsherstel Amsterdam begonnen met de renovatie
van de 19e-eeuwse hooihuisboerderij. Er worden 10 woningen die
geschikt zijn voor jongeren met autisme gerealiseerd. Helaas moest de
grote populier die bij de boerderij stond en ziek was worden gekapt.
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De activiteiten op de boerderij gaan tijdens de verbouwing zoveel
mogelijk door. Ook de verkoop van eieren en aardappels blijft gewoon.
Met Sint Maarten op 11 november kon iedereen uit de buurt een
marshmallow komen roosteren boven het vuur.
In november heeft een enthousiaste groep vrijwilligers (vooral sterke
mannen die wel van slopen houden) in drie weekenden de dierenstallen
gesloopt. Gelukkig hadden de dierenverzorgers daarvoor al een
tijdelijke stal voor de pony’s op het terrein geplaatst. Op die manier
hebben ze een fijn plekje totdat de nieuwe stallen gereed zijn.
WINTER 2020
Korte dagen en lange nachten op de boerderij. De voorbereidingen voor
de verbouwing gaan gewoon door. Voordat de stallen weer opgebouwd
kunnen worden, moest de grond gesaneerd worden. Er is grond
afgegraven, doek aangebracht en zand gestort. Daarna is de grond
afgedekt met betonplaat en tegels.
We verwarmen onszelf elk jaar op 24 december met een Kerstviering
voor de hele buurt. Nu alweer zo’n 10 jaar vieren we kerstavond samen.
Is dat niet waar het om draait met kerst?
We zijn klaar voor een nieuw jaar van bouwen aan en beleven op onze
fantastische Fronik buurtboerderij.
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