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Algemeen 

Niet alleen als boerderij met boerderijdieren voor kinderen willen we 
graag bekend staan, maar ook als een plek waar het aangenaam lopen is 
tussen een mooie bloemen (zie titelpagina)- en kruidentuin. Dat is ook 
heel vaak te zien bij de “echte” boerderijen in de Noordoostpolder waar 
ook vaak fraaie tuinen zijn aangelegd. 

2019 was opnieuw een jaar met veel activiteiten op en rond “onze” 
Kinderboerderij. 
Naast de onontbeerlijke steun van de vrijwilligers waarop we later in dit 
verslag nog terugkomen, willen we er 2 zaken uithalen: 
1. Ons voornemen om per 1 januari geheel rookvrij te zijn. 
2. Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de koeienstal. 

Beide aspecten hebben te maken met een gezonde omgeving nu en in de 
toekomst voor de kinderen die van de kinderboerderij genieten door 
contact met de dieren, door de speeltuin en het omgaan met elkaar. 

Rookvrije kinderboerderij 

In 2016 hebben we al besloten tot grote beperking van het roken op de 
kinderboerderij. 
Slechts bij een bankje op het middenterrein was het nog geoorloofd om te 
roken. We hebben daar ook een paar rookzuilen geplaatst waarin men zijn 
sigarettenpeuken kan deponeren. 
Aanhakend aan het voornemen van het kabinet te werken naar een 
“rookvrije generatie” hebben we als bestuur besloten per 1 januari 2020 
te starten met een geheel rookvrije kinderboerderij. 
We hopen dat onze volwassen bezoekers daaraan meewerken door zich 
hieraan te conformeren. 
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs 
aantrekkelijk. Met een rookvrij terrein willen we kinderen beschermen en 
dragen wij hierdoor bij aan rookvrij opgroeien.  

Werken aan verduurzaming 

Dit jaar hebben we onze aandacht kunnen richten op verduurzaming van 
de kinderboerderij. In de praktijk betekent dat we het energieverbruik in 
het hoofdgebouw moeten gaan terugdringen. 
Bij de oprichting is al, waarschijnlijk meer om praktische redenen, 
besloten geen gasaansluiting te laten aanleggen. We hebben daarom 
alleen een elektriciteitsaansluiting. Het gebouw wordt verwarmd door 



middel van een in 2001 behoorlijk nieuw verschijnsel: een 
grondwarmtepomp. 
Deze lijkt echter toch nog wel veel energie te gebruiken. Reden om te 
onderzoeken of er nu 17 jaar later, een systeem is dat minder energie 
verbruikt.  
De meest eenvoudige maatregel hebben we dit jaar aangebracht: daar 
waar nog geen LEDlampen werden verbruikt, hebben we de lampen 
vervangen door LEDlampen. 
De grootste klap is echter de installatie van zonnepanelen op de 
koeienstal. Dankzij de gulle gift van de Stichting Beheer voormalig Bezit 
Kruisverenigingen Noordoostpolder (SBKN) hebben we deze stap definitief 
kunnen zetten. Daarnaast hebben we via de actie van RABO clubsupport  
€ 3600 ontvangen die we hebben ingezet voor de aanschaf van de 
zonnepanelen. 
Leden van de Rabobank krijgen een mogelijkheid om te stemmen voor de 
clubs die zij of hij wil ondersteunen. Ieder lid krijgt 5 stemmen waarbij 
maximaal 2 stemmen aan 1 vereniging of stichting mag worden gegeven. 
Doordat ruim 550 leden op de Kinderboerderij hebben gestemd, hebben 
we dit prachtige bedrag kunnen incasseren.  
Stemmers op de kinderboerderij, bedankt! 
Het restant van het te investeren bedrag hopen we in 10 jaar terug te 
verdienen door de verwachte verlaging van de elektriciteitsrekening. 
We zijn er trots op dat mede door de gulle gevers deze stappen tot 
verduurzaming hebben kunnen zetten. 



Zoals ook vorig jaar al vermeld in het jaarverslag zijn deze heel belangrijk 
voor de continuïteit van de Kinderboerderij. 
Dat is dit jaar gebleken toen een betrekkelijk klein aantal weekend -
vrijwilligers die al jaren in de weekends de openstelling verzorgden, om 
meerdere reden in betrekkelijk korte tijd moesten afhaken. 
Met kunst en vliegwerk is de openstelling toen door Philadelphia zelf, maar 
ook weer met nieuwe vrijwilligers georganiseerd. Toch kon er helaas niet 
voorkomen worden dat de boerderij een paar keer op een zondag gesloten 
was. 
Zo belangrijk zijn onze vrijwilligers. 

De “doordeweekse vrijwilligers” zorgen ervoor de dat de tuinen er knap 
uitzien (zie nogmaals de titelpagina!) en het gras is gemaaid. Verder 

verrichten zij kluswerkzaamheden en verzorgen het onderhoud. 

Allen zijn we als bestuur erkentelijk dat zij zich willen inzetten voor de 
boerderij. 
Het prettige is dat we ook van hen terug horen dat zij het een fijne en 
belangrijke tijdsbesteding vinden. Een win-win situatie is altijd het beste 
in een samenwerking. 

Vrijwilligers 



Bezoek 

We kunnen op een goed bezocht jaar terug kijken. Allereerst het bezoek 
van ouders of grootouders met hun (klein)kinderen. Afhankelijk van het 
weer was het drukker of minder druk. 

Daarnaast hebben we voor de kinderen nog steeds de themamiddagen die 
variëren met de seizoenen. Via nestkastjes maken in het voorjaar, het 
schapenscheerfeest en de bijenmiddag in de zomer naar de herfstmiddag 
en het pompoenenfeest in de herfst. 
Ook komen er klassen van de bassischolen op bezoek waarbij de eigen 
leerkrachten vertellen over de boerderij en de dieren die er verblijven. Het 
is een vorm van aanschouwelijk onderwijs dat ons op het lijf geschreven 
is.  

Verder waren er experimenteel “Carrefourmiddagen” in de zomervakantie. 
De bedoeling is om kinderen die niet op vakantie kunnen, ook een leuke 
middag te bezorgen. De animo was vooral goed bij niet al te uitbundig 
zomerweer.  
Als we bij dit alles in ogenschouw nemen dat onze boerderij gerund wordt 
door verstandelijk beperkten samen uiteraard met de leiding van 
Philadelphia, dan kunnen we concluderen dat de integratiemogelijkheden 
tussen deze mensen en onze bezoekers groot zijn. 



Het normale onderhoud- maar wat is normaal als je hiervoor afhankelijk 
bent van vrijwilligers- is toch vrijwel geheel in eigen beheer gedaan, dat 
wil zeggen door onze vrijwilligers. 
Met hen zijn we trots op het resultaat. Ieder die langs komt kan het zien 
en beoordelen. 
Daarnaast hebben we in dit kader nog een aantal specifiek te noemen 
zaken: 

De essentakziekte betekende helaas dat we een groot aantal essen (40!) 
hebben moeten kappen. 
In overleg met de gemeente hebben we gekozen voor een zodanige kap 
dat er nog wat stammen zijn blijven staan, zodat het bosachtige karakter 
van dit deel van de kinderboerderij  niet geheel verloren hoefde te gaan. 
In het najaar hebben we moeten concluderen dat herinplant van nieuwe 
bomen, struiken en heesters nodig is.  
Dat zal in het komende voorjaar gaan gebeuren. 
Daarnaast hebben we flink wat last gehad van de eikenprocessierups. We 
hebben deze zoveel mogelijk bestreden. We vrezen echter dat ze een 
toenemende plaag gaan vormen.  
Bekeken moet worden of dit zo kan blijven, of dat we toch tot kap moeten 
overgaan. We moeten immers aan onze bezoekers denken die hier veilig 
moeten kunnen rondlopen en spelen. 

Van totaal andere orde is een nieuwe overkapping van de mestvaalt. Ook 
daarvoor zijn stappen ondernomen. Een van onze vrijwilligers heeft dit 

Onderhoud 



opgepakt. Aan het eind van dit verslagjaar is de overkapping geheel 
klaargemaakt.  
Dit voorkomt dat regenwater zich vermengt met de mest. 
We hebben dit kunnen bekostigen dankzij de gift uit het batig saldo van 
de opgeheven sticht Sport en Speluitleen en de opbrengst van het 
“Snertconcert”. 

Eveneens is een nieuw dak op een schuilhok voor de herten aangebracht. 
Een boom uit het aangrenzende bos was op het dak gevallen. Ook dat is 
weer gerepareerd.  

Er is ook weer een bospad aangebracht door de vrijwilligers vanaf de 
bijenstal  door het bos naar de speeltuin. Een fraai pad met wilgentenen 
langs de rand en houtsnippers op de bodem. Een mooi stuk werk. 

De duiventil die jaren midden in het weiland stond, was geheel vergaan. 
We hebben deze omgehaald. We hebben als bestuur gevraagd aan het 
Vakcollege Emmeloord, een school gebaseerd op een samenwerking van 
Emelwerdacollege en Zuyderzeelyceum, of dit een goede klus zou kunnen 
zijn voor de leerlingen. De school durfde deze uitdaging aan en gaat voor 
ons een nieuwe bouwen. We hopen dat in het voorjaar van 2020 weer kan 
worden teruggeplaatst. 

Samenwerking 

Met Philadelphia, die het dagelijks beheer heeft van de kinderboerderij, 
hebben we uiteraard regelmatig overleg. Gelukkig is er over en weer 
begrip voor elkanders wensen en ideeën.  
Belangrijk is ook dat ondanks dat het team van Philadelphia qua personele 
bezetting nogal veranderd is, de sfeer op de kinderboerderij onveranderd 
goed is gebleven. 
Met de gemeente hebben we op bestuurlijk niveau bezoek gehad van de 
burgemeester. Daarnaast hebben we met ambtenaren met een zekere 
regelmaat contact. Zowel van degenen die zich met de subsidiëring 
bezighouden als van degenen die groenbeheer als werkterrein hebben, 
krijgen we alle medewerking. 

Dieren 

Dit jaar hebben diverse nieuwe dieren hun plaats op de kinderboerderij 
gekregen.  
In het voorjaar kwamen er alpaca’s, hele tamme dieren,  dus voor onze 
doelgroep heel geschikt. 
Verder 2 witte pauwen, een bijzondere variant van de bekende 
veelkleurige pauwen. 



Tenslotte hebben we afscheid genomen van de grote variant varkens en 
hebben we nu kleinere. Waarschijnlijk ook voor de bezoekende kinderen 
een “aaibaarder” soort. 
Verder krijgen de dieren de verzorging en zo nodig de medische aandacht 
die zij nodig hebben. 
Vermeldenswaard is wellicht nog dat we (reeds een paar jaren) een 
zoönose-vrije kinderboerderij zijn. 

Financiën 

Waar we vorig jaar de verwachting uitspraken dat we de meeste zaken die 
groot onderhoud nodig hadden, wel onder handen hadden genomen, blijkt 
dat dit toch niet helemaal is opgegaan. De grootste uitgave was nodig 
voor de plaatsing van de zonnepanelen. Maar die verdienen zich op 
termijn terug. 
Belangrijk is dat de opstallen van de boerderij er inmiddels tip top 
bijstaan. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat aan het eind van het verslagjaar uit de volgende 
personen: 
Hans Veenhuis, voorzitter; 
Jos Even, secretaris; 
Wietske Sinnema, penningmeester; 
Bart Abbes, public relations en sponsoring;  
Henk van Brummen, algemeen adjunct; 
Jaap Heineke, algemeen adjunct; 
Cees Blaak, algemeen adjunct. 



We zijn blij dat Cees Blaak dit jaar is toegetreden tot ons bestuur. Er was 
een vacature ontstaan door het vertrek van Harry Greven. 
Het is in de loop der jaren steeds meer mogelijk het aantal formele 
vergaderingen van het bestuur te beperken. We vergaderen nu eens per 
kwartaal. Daarnaast hebben we over sommige zaken mailcontact met 
elkaar zodat spoedeisende zaken ook snel tot een beslissing kunnen 
leiden. 
Bestuursleden verrichten naast het bestuurlijke werk, soms ook in 
uitvoerend opzicht hand en spandiensten. Zo hebben een drietal 
bestuursleden om geld te besparen, de geul gegraven waarin de kabel van 
de zonnepanelen naar de meterkast kon worden gelegd.  
Een andere activiteit waarbij een van de bestuursleden (met zijn 
kleinzoon!) was betrokken was het aanbrengen van de beplating over de 
mestvaalt. 

Curiosum 

In november troffen we in de vijver van de kinderboerderij een dode 
meerval aan van een enorme afmeting: 135 cm. 
Hoe die in de vijver is gekomen en hoe lang hij daar heeft gezwommen, is 
een raadsel; de vijver staat niet in verbinding met open water. Het is 
mogelijk wel een verklaring voor de plotselinge verdwijning van de jonge 
eendjes in het voorjaar. Naar verluidt zijn namelijk kuikeneendjes namelijk 
een niet te versmaden hapje voor een roofvis als de meerval. 



Tot slot 

We kijken opnieuw met een goed gevoel terug op 2019. De 
ontmoetingsplek die we willen bieden voor allen, arm of rijk, jong of oud, 
verstandelijk beperkt of juist niet, hebben we naar onze mening goed 
kunnen invullen. 
De educatieve kant met themamiddagen komt aan bod, schoolklassen 
komen kijken en leren spelenderwijs over dieren en waarvoor deze 
dienen. 
We blijven ons inzetten, ook in 2020! 

Januari 2020 
 


