Dolle pret tijdens het kinderboerderijenweekend
> Birgit van der Laan

Tijdens het kinderboerderijenweekend op 24 en 25 mei draaide het om ‘spelen’. Een uitgelezen thema
natuurlijk voor kinderboerderijen, waar altijd al volop gespeeld wordt. Tijdens het weekend was er van
alles te doen. Op zeker 85 kinderboerderijen werden leuke activiteiten georganiseerd. Er waren allerlei
speurtochten georganiseerd, zwerfboekstations werden geopend (zie elders in het Vakblad) en vele
schapen werden geschoren.
Speelcultureel in Nijmegen

Wandelen met een Alpaca

Bij kinderboerderij ‘t Boerke in Nijmegen waren
zeven enthousiaste studenten aan de slag gegaan
om een leuk ‘speelcultureel’ evenement op te zetten.
Silke Hilkens, één van de studenten, vertelt: “Wij zijn
derdejaars studenten van de HAN en moeten voor onze
minor (‘bijvak’) een evenement organiseren. Dat is deze
kinderboerderijendag geworden. We hebben hiervoor
veel samenwerking en sponsoring in de wijk gezocht.
Eigenlijk is alles gesponsord: de eieren bijvoorbeeld
hebben we via de Spar gekregen en NEC Doelbewust
heeft de opblaaspop en andere spellen meegenomen.
Kinderen krijgen bij de entree een gratis spellenkaart
en kunnen allerlei leuke spellen doen, zoals koe melken,
knuffelen met de konijnen en ring werpen. Als de
kinderen alle spellen gedaan hebben, krijgen ze hier een
zakje chips. Ook worden vandaag de schapen geschoren
en is er een kleine markt. En het is een succes, het is al
behoorlijk druk. Zelfs de wethouder Renske Helmer van
Wijk en Sport is langsgekomen!”

Midden in recreatiepark De Kienehoef ligt de
gelijknamige kinderboerderij. Op zondagmiddag
werden er allerlei speelse activiteiten georganiseerd
voor jong en oud.
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Kinderen konden in samenwerking met een touwslager
zelf een springtouw maken. Ook werden de schapen
geschoren en waren er imkers die meer over de bijen
vertelden. Er waren ook grote uilen te zien waar van
alles over werd verteld. Maar het spannendste waren
natuurlijk de alpaca’s waar mee gewandeld kon worden.
De alpaca’s zelf vonden het ook een beetje spannend
om te wandelen met de kinderen, dus gebeurde dit
natuurlijk alleen onder begeleiding.

BRANCHEORGANISATIE:

Opening van de natuurspeeltuin bij de Schouw
Ook bij kinderboerderij de Schouw in Zutphen was het
feest. Zij openden de nieuwe speeltuin die in het kader
staat van ‘Natuurlijk spelen’. Een speeltuin die zeer goed
in de smaak viel bij de kinderen, want zij waren al druk
aan het spelen met zand en water, nog voor de speeltuin
écht geopend was.
De officiële opening werd uitgevoerd door voorzitter
Piet de Graaff. Hij opende de speeltuin door het bord te
onthullen. Tot zijn verrassing stond er op het bord “Piet
de Graaffplein”. Dit als eerbetoon aan Piet die zich 20 jaar
lang als voorzitter had ingezet voor de kinderboerderij.
Aan de speeltuin was hard gewerkt om deze voor 25 mei
af te krijgen. Dankzij de financiële bijdrage van onder
andere het Rabobank Coöperatiefonds, de Round Table
en SmitsRinsma is het ook financieel gelukt. Zutphen
heeft er een mooie, natuurlijke speelvoorziening bij!
Naast de opening van de speeltuin was er nog veel meer
te doen. De schapen werden onder grote belangstelling
geschoren. Dat mocht ook wel, want de temperatuur
was aardig opgelopen. Er konden ook allerlei activiteiten
gedaan worden, zoals broodjes bakken en kennis maken
met de kleine dieren in de knuffelhoek. En natuurlijk
konden alle bezoekers kennis maken met de dieren
van de kinderboerderij. Vooral de lammetjes waren erg
populair! 			
>> Lees verder
SLOW in Zutphen
De missie van de Schouw is SLOW: Spelen, Leren,
Ontmoeten en Werken. Met de natuurlijke speeltuin
is er meer ruimte voor kinderen om te spelen.
Leren op de kinderboerderij kan dankzij lessen
voor groepen/scholen en activiteiten. Ontmoeten
kan door simpelweg meer zitplekken te creëren,
maar ook door activiteiten en horeca verder uit te
bouwen. Werken tenslotte kan door een goede plek
aan te bieden aan vrijwilligers, stagiairs en mensen
met een beperking of vanuit een zorginstelling.
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> Vervolg van de vorige pagina

Gezinsspeurtocht bij de Parkhoeve

Spelen en leren

Het 12,5-jarig bestaan van Parkhoeve Breda-Noord werd
gevierd op 25 mei met een open dag: de Parkhoevedag.
Om het extra feestelijk aan te kleden, was er van alles
georganiseerd. Er waren standhouders uitgenodigd
van lokale dierenopvangen en - organisaties, zoals de
Stichting de Ezelshoeve, het Vogelrevalidatiecentrum
uit Zundert en caviaopvang Caviaplein. Ook was er een
loterij, konden kinderen geschminkt worden en werden
demonstraties gegeven.

In Bergeijk is sinds anderhalf jaar Kinderboerderij
Bergeijk te vinden. Een kleine kinderboerderij die gerund
wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij
organiseerden tijdens het weekend ook leuke activiteiten
en spelletjes. Natuurlijk kon er ook geknuffeld worden
met de lammetjes en het veulen.

Er was uitleg over de koeien, de hoeven van de ezels
werden bekapt en de schapen werden geschoren. Daar
waren de dieren zelf wel een beetje ontdaan van.

Niet alleen voor de bezoekers was het een leuk, speels
weekend. Ook de dieren werden verwend. Met grote
precisie maakten de vrijwilligers bakjes met allerlei
soorten groenten klaar voor de dieren. Voor een van de
jonge geitjes was het een speciale dag: hij kreeg vandaag
voor de allerlaatste keer de fles.

Op de kinderboerderij was het al vroeg druk. Kinderen
konden met hun ouders een leuke gezinsspeurtocht
uitvoeren over het terrein. Daarbij moesten ze lammetjes
tellen, op zoek naar de Goudsbloem en de popcornkraam
bezoeken. Maar er kon ook geknutseld worden en wol
gesponnen. Kortom: meer dan genoeg te doen in Breda!

10 Vakblad Kinderboerderijen

BRANCHEORGANISATIE:

Kinderboerderij de Kooi, Rotterdam
Tijdens het kinderboerderijenweekend werden op zondag activiteiten georganiseerd: Expeditie Groen.
De schapen werden geschoren en de kinderen konden met wol aan de slag: kaarden, spinnen en vilten.
Daarnaast waren er verschillende organisaties uit Rotterdam aanwezig die zich op welke manier dan
ook, bezig houden met groen, NME of duurzaamheid. De kinderen konden kijken naar een voorstelling
van de “Zelf-maak-man”: een mime voorstelling van een man die woont op z’n bakfiets, hij slaapt en
doucht er, maar ook zijn toilet is op de bakfiets. Met de eigen “mest” zorgt hij dat de plantjes op z’n dak
kunnen groeien en z’n kacheltje wordt gestookt. De kinderen van de konijnenclub namen het thema
‘spelen’ heel letterlijk: zij gaven een demonstratie konijnen-hop.
Er werden wandelingen door het groen gehouden, waarbij er aandacht was voor eetbaar goren.
Kinderen konden plantjes stekken bij de Tuinkas of fossielen opgraven uit een grote berg zand. Bij de
stenenclub Geode konden stenen worden geslepen. Honger gekregen? Zelf een pizza bakken kon in een
oventje dat op een bakfiets was gemonteerd. Bij stichting Proef konden de avonturiers aan de slag om
technische ontdekkingen te doen. Ook was er aandacht voor het Kinderzwerfboek-project.
Foto’s: Linda Plomp

Geslaagd in Gouda
Bij Dierenweide Goverwelle in Gouda hebben ze een geslaagd

Kinderboerderijenweekend op
Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”te Velp

weekend achter de rug. Er waren allerlei spelletjes. Er was een

Op 24 en 25 hebben ook zij deelgenomen aan het

pony en de schapen werden geschoren. Een spinner liet zien

Kinderboerderijenweekend met o.a. schapen scheren,

hoe de wol gesponnen wordt. De kinderen waren helemaal

de hoefsmid kwam de hoeven van de pony’s en

verbaasd: ze vonden het prachtig en de ouders ook! Verder

ezels kappen, de kinderen konden knuffelen met

konden bezoekers genieten van heerlijk boerenijs en poffertjes.

de konijnen, kuikentjes en de jonge geitjes. Ook de
kaboutertuin rondom de zitkuil werd goed bekeken en
bewonderd. Het IVN presenteerde zich en cliënten van
Dichterbij waren present met een stand met spelletjes
en verkoop van plantjes.
De doe-speeltuin is door
vrijwilligers
gemaakt

compleet
met

een

waterpomp. Hier konden
kinderen

dit

weekend

Boerenleven in Den Helder

voor het eerst gebruik van

Bij De Helderse Vallei in Den Helder hebben ze tijdens een feest

maken en mee spelen. Dat

op de kinderboerderij het ‘boerenleven’ in het zonnetje gezet!

werd dan ook veel gedaan!

Er werden feestelijke taartjes gemaakt voor de dieren en de

De mobiele manege presenteerde zich ook aan de

dierverzorgers vertelden over wat onze dieren eten en hoe ze

bezoekers. In de loop van dit jaar zullen zij op de

leven. Kinderen mochten wortels en walnoten verstoppen in

kinderboerderij paardrijles komen geven aan kinderen

de varkensstal waarna de varkens lieten zien hoe goed hun

en volwassenen met een beperking. Mede door het

neus werkt! De jonge kuikentjes werden bewonderd en er

prachtige weer was het een zeer geslaagd en goed

waren demonstraties, zoals schaap scheren, hoeven beslaan

bezocht weekend!

en wol spinnen. Hoogtepunt van de dag was de demonstratie
van de schapen hoeder, waarna het publiek ook zelf mocht
meedoen. Ook waren er allerlei boerenspelletjes te doen. Een
heerlijke dag waarop medewerkers, vrijwilligers en bezoekers
hebben genoten! (foto’s rechts)
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