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          Jaarverslag 2017 Kinderboerderij Emmelerbos  
 
 
Algemeen. 
 
In 2017 was het absolute hoogtepunt de viering van het 15 jarig bestaan van de 
kinderboerderij.  
In 2002 is de toenmalige Hertenkamp, beheerd door de gemeente, overgedragen 
aan onze stichting die de opdracht kreeg er een kinderboerderij van te maken. 
De hiervoor noodzakelijke investeringen konden worden betaald met de 
subsidiegelden die vanuit de gemeente en Europa (een zogenaamde 
Leadersubsidie) ter beschikking werden gesteld. 
De voor de exploitatie benodigde gelden werden door de gemeente 
gesubsidieerd. De toenmalige wethouder, Mevrouw Tineke Bij de Vaate, had 
hiertoe de volgende constructie bedacht.  
Met het onderhoud van de Hertenkamp waren de personeelskosten van een 
gemeenteambtenaar gemoeid. Als dit niet meer nodig zou zijn als gevolg van de 
overdracht aan de stichting, konden de hierdoor bespaarde kosten gebruikt 
worden voor subsidie aan de stichting.  
 

                
                                       De tulpentuin 
 
Onze stichting had inmiddels ook contact met Philadelphia die kansen zag om 
verstandelijk beperkten een zinvolle dagbesteding te bieden door hen in te 
schakelen bij het dagelijks beheer van de boerderij. 
Daarmee was een echte win-win situatie gecreëerd: 
De gemeente was een recreatieve en educatieve voorziening rijker waar voor 
kinderen en de ouders veel meer te beleven viel dan alleen maar de herten door 
het gaas heen te bekijken, het kostte de gemeente niet meer geld, en 
verstandelijk beperkten kregen een zinvolle dagbesteding met het dagelijks 
beheer van de kinderboerderij.  
 
Feest bij het 15 jarig bestaan 
 
Philadelphia, gemeente en bestuur van de kinderboerderij  stonden in 2002 als 
partners aan het begin van de uitbouw van de kinderboerderij. 
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Maar daarin stonden zij niet alleen: 
Vrijwilligers hielpen en helpen nog steeds met het onderhoud van de 
kinderboerderij, het onderhoud van de gebouwen, het bijhouden van de 
groenvoorziening, vrijwilligers die in het weekend de verzorging van de dieren 
ter hand nemen en het bezoek in goede banen leiden. 
 
Vele bedrijven in de polder zijn onze sponsors, kijk maar naar het bord bij de 
ingang van de kinderboerderij. Zij geven financiële steun door geldelijke 
bijdragen en/of door steun in natura. 
Tenslotte zijn er onze donateurs. Honderden donateurs betalen contributie om de 
kinderboerderij die financiële steun te geven die nodig is om de noodzakelijke 
maatregelen te treffen. 
 

           
                                   De roofvogelshow bij het 15 jarig bestaan 
 
Zoals gezegd in 2017 bestonden wij 15 jaar en alle groepen die hierboven zijn 
genoemd moesten we laten blijken hoe blij we met hen zijn. Daarom hebben we 
- Philadelphia en bestuur- dit jaar eens extra uitgepakt. 
24 mei was de viering van ons 15 jarig bestaan voor donateurs en natuurlijk 
onze doelgroep: de kinderen uit de polder. 
Het weer was heel behoorlijk, maar de opkomst was boven verwachting: we 
telden op een gegeven ogenblik meer dan 700 bezoekers. We konden diverse 
activiteiten aanbieden: een roofvogelshow, schapenscheren, ezelkarritjes. 
Voor ieder bezoekend kind hadden we ook een kleine verrassing in petto. 
 
Een week later hebben we een maaltijd georganiseerd. Philadelphia durfde het 
aan om zelf een buffet klaar te maken voor de bezoekende sponsors, 
vrijwilligers, ouders/verzorgers van cliënten en andere genodigden. 
Ook dat was een grandioos succes. 
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             De huifkarritjes met de ezel als trekdier waren ook in trek 
 
 
 
Activiteiten 
 
Hét hoogtepunt hebben we reeds boven beschreven, ons 15 jarig bestaan. 
Ook zonder specifieke activiteiten zijn er echter vele bezoekers. Er zijn 
weekenden waarop we echt honderden kinderen en hun begeleiders konden 
verwelkomen. 
Daarnaast zijn er over het jaar verspreid een aantal vaste activiteiten: 
Het lentefeest vierden we op 5 april. Weliswaar was het droog, maar betrekkelijk 
koud. Circa 100 kinderen deden mee aan de activiteiten. 
Het zomerfeest op 5 juli was qua belangstelling enigszins teleurstellend: 
ongeveer 70 kinderen, vergezeld door hun begeleiders. Tijdens dit feest gaf de 
bijenvereniging ook demonstraties, men liet honigraten zien, kinderen kunnen 
zelf honing slingeren. 
Het oogstfeest werd in september gevierd: kinderen konden broodjes bakken, en 
men kon van de pannenkoeken proeven. Ook hier ongeveer 100 kinderen. 
Het herfstfeest was tijdens herfstvakantie: ondanks het wat wisselvallige weer 
waren er ongeveer 120 kinderen die knutselden, op het luchtkussen speelden of 
een rit maakten in de ezelskar. 
Pompoenenfeest. Hier konden kinderen een pompoen uithollen en daarmee hun 
eigen sint maarten-lampion maken. De animo hiervoor was zeker gezien het 
weer, heel behoorlijk: 75 kinderen waren er om hun eigen unieke lampion te 
maken. 
 
Wat kwam er verder tot stand 
 
Het nieuwe verbouwde hoofdgebouw werd in februari in gebruik genomen. 
Hierdoor wordt het mogelijk in 2 groepen te werken met de verstandelijk 
beperkte deelnemers op de kinderboerderij: een keukengroep en boerderijgroep. 
Voor de deelnemers is dit een behoorlijk grote overgang, jaren liepen deze 
activiteiten in elkaar over. Het is een grote uitdaging voor de leiding van 
Philadelphia om dit in goede banen te leiden.  
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De werkplaats is opnieuw ingedeeld waardoor zowel de vrijwilligers als de 
cliënten van Philadelphia ruimte hebben om de activiteiten te verrichten. 
Op de jaarlijkse beursvloer in ‘t Voorhuys, een avond waar onder leiding van 
Carrefour, matches gezocht worden tussen vrijwilligersorganisaties en 
aanbieders van klussen, is er een match gemaakt met de Rotaryclub Emmeloord/ 
Urk. De Rotaryclub zorgt voor de menskracht en de Kinderboerderij zorgt voor 
het materiaal. Dit keer ging het om een nieuw hekwerk in de weiden van de 
kinderboerderij. 
 

 
     Vrijwilliger Piet Ellens inspecteert het eerste deel van het nieuwe hek 
 
Van meet af aan hebben we gesteld dat er geen haast geboden was. Aan het 
eind van het verslagjaar is een deel geplaatst. Volgend jaar wordt de rest 
geplaatst. 
Het is makkelijker geschreven dan gedaan als we schrijven dat de 
kinderboerderij voor het materiaal zorgt. De kosten zijn aanzienlijk. Het werd in 
ieder geval vergemakkelijkt door een zeer gulle gever wiens naam in dit verband 
zeker genoemd moet worden: de Stichting Beheer voormalig Bezit 
Kruisverenigingen Noordoostpolder (SBBK). 
De essentakziekte heeft ook in de polder toegeslagen. Die woedde ook op het 
terrein van de kinderboerderij. Daarom hebben we een aantal bomen moeten 
laten kappen.  
“Ooit” was er een fontein in de vijver. Dat wilden we graag opnieuw. Deze wens 
hebben we geventileerd bij de gemeente die besloot ons voor onze inzet te 
belonen met een nieuwe fontein. Inderdaad kunnen we stellen dat de spuitende 
fontein een geweldige aanwinst is voor het totaal aangezicht van de 
kinderboerderij, zowel als je binnen op de kinderboerderij loopt, maar vooral ook 
als je rond het terrein van de kinderboerderij wandelt, hardloopt of fietst! 
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Vlak voor de viering van het 15-jarig bestaan in mei slaagde Willem Wierda erin 
nog de veranda te bouwen naast het hoofdgebouw, inclusief de daarbij 
behorende herbestratingswerkzaamheden. Het ziet er geweldig uit, het 
hoofdgebouw en de veranda passen bijzonder goed bij elkaar.  
 
In de afgelopen 15 jaar is het stroomgebruik op de kinderboerderij ook 
toegenomen. Daardoor waren er steeds vaker stroomstoringen. Er is toen 
besloten een zwaardere kabel aan te leggen die bestand is tegen een hoger 
energieverbruik. Deze is in juni/juli aangelegd. Philadelphia heeft de kosten voor 
zijn rekening genomen. 
Begin dit jaar is het konijnenhok klaargekomen. De konijnen hebben een betere 
ruimte en voor de bezoekers is er meer ruimte om de konijnen te bekijken.  
Tenslotte: bij de volière zijn golfplaten op een deel van de hokken geplaatst. Er 
kwam te veel rommel van de bomen in de volière. We hopen dat dit ook ten 
goede komt aan de fitheid van de vogels in de volière. 
 
Vrijwilligers  
 
Zonder vrijwilligers is het moeilijk de kinderboerderij in optimale staat te 
houden. Geweldig dat er mensen zijn die al jaren lang zich een paar dagen per 
week om niet beschikbaar stellen voor de kinderboerderij. 
 

             
                  Dankzij de vrijwilligers een prachtige vlindertuin 
 
Er zijn “weekend”-vrijwilligers die zaterdag en zondag de kinderboerderij 
ontsluiten, de beesten te eten geven en de stallen uitmesten. Verder houden ze 
een oogje in het zeil om een goede gang van zaken voor de bezoekers te 
waarborgen. 
Verder zijn er “door de weekse” vrijwilligers. Deze zijn er veelal op dinsdag en 
woensdag. Een deel van hen houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud 
van het groen, verzorgt de kruidentuin, de dahliatuin en de vlindertuin.  
Dit jaar zijn de wilgen geknot. Ze hebben de wilgentenen gevlochten als 
afbakening van de paden. Het ziet er mooi uit. 
Anderen doen de timmerklussen en het schilderwerk. Weer een ander doet 
vooral de technische klussen. 



 7 

Het hele jaar door doen ze voorkomende werkzaamheden. Dat de boerderij er zo 
netjes en verzorgd bij ligt, is voor een groot deel aan hen te danken. 
Dit jaar zijn helaas een drietal vrijwilligers overleden: Jan Cornelis, Piet 
Oosterkamp en Sip Offringa. Tot het laatst wilden ze bij “hun” club blijven horen. 
Ze voelden zich met de anderen en de kinderboerderij verbonden. Met een grote 
delegatie waren we bij hun afscheidsbijeenkomsten. 
Dit jaar konden we ook een tweetal vrijwilligers huldigen wegens hun langdurige 
inzet – 12,5 jaar of langer-voor de kinderboerderij: Jaap Goosen en Ron van 
Rooijen. Klazien Oosterkamp doet voor Philadelphia al 25 jaar vrijwilligerswerk 
en is ook nog actief als weekendvrijwilliger. 
 
Dieren 
 
In november 2016 brak er vogelgriep uit. We moesten de kinderboerderij sluiten 
en het pluimvee ophokken. Begin februari van dit jaar werd de ophokplicht 
opgeheven en kregen de dieren weer de vrijheid om rond te scharrelen.  
 

 
      
Helaas moest het pluimvee op 7 december weer worden opgehokt omdat er 
opnieuw vogelgriep was uitgebroken in Flevoland. Er is onmiddellijk actie 
ondernomen toen de rijksoverheid maatregelen afkondigde. Hoe lang dit gaat 
duren, is op het moment van schrijven van dit verslag nog onbekend. 
De hertenweide is bij nat weer een blubberige bende. Vorig jaar hebben we al 
enige maatregelen getroffen, maar die bleken niet voldoende te werken. Dit jaar 
hebben we de gehele weide van drainage voorzien waardoor de plasvorming 
onder controle is gebracht. De herten hebben nu het hele jaar door weer een 
mooi terrein om te verblijven. 
Zorgen bezorgen ons de bezoekers van de caviastal. Kinderen kunnen vlakbij 
hen komen. We verwachten uiteraard een voorzichtig aaien, maar helaas hebben 
we toch een paar keer moeten constateren dat er met deze diertjes wild werd 
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omgesprongen. Zelfs de ouders corrigeerden hun kinderen niet. Nadrukkelijk 
staat er nu dat ze niet opgepakt mogen worden, alleen maar voorzichtig geaaid. 
Het is een punt dat we in de gaten houden. 
 
   
                                             

                                                                                      
                       Plezier, niet alleen voor de kinderen 
 
De geiten zijn geheel gewend aan de nieuwe geitenstal in de hooikap. De 
ventilatie heeft onze aandacht. Zo hebben we naast de ramen, ook een 
ventilatiegat gemaakt in het dak en in de staldeuren zijn roosters aangebracht. 
Voor de koeienstal is een opstaande rand aangebracht om regenwater buiten de 
stal te houden. 
  
Gulle gevers 
 
Vele bedrijven zijn sponsors van de kinderboerderij. Ook zijn er honderden 
gezinnen donateurs. Hierboven noemden we dat reeds.  
Er zijn daarnaast ook personen en organisaties die al dan niet anoniem een gift 
geven. We ontvingen van de SBBK een toezegging van € 4000 voor de renovatie 
van de bijenstal, van de Lions ontvingen we € 1000, van een particulier kregen 
we € 1500 overgemaakt, terwijl een andere particulier een springkussen 
toegezegd heeft op ons terrein. 
Daarnaast hebben we ruim € 1800 ontvangen via de Raboclubkasactie. Afgezien 
van het bedrag dat we uiteraard zeer goed kunnen gebruiken, blijkt hieruit de 
waardering uit de poldersamenleving voor onze kinderboerderij.  
170 clubs deden er mee aan deze actie. Alle leden van de Rabobank konden 
ieder 5 stemmen uitbrengen (maximaal 2 per vereniging). Van de leden zijn de 
meeste stemmen op de kinderboerderij uitgebracht en daardoor konden wij het 
hoogste geldbedrag incasseren. 
 
Bestuur 
 
Ook dit jaar hebben we geprobeerd ons werk te doen op een manier dat zoveel 
mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de bezoekers. 
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Dit jaar hebben we 5x een officiële vergadering gehad. Daarnaast talloze 
overlegjes in verschillende verbanden. 
Nieuw is onze communicatie met de donateurs via e-mailberichten met 
wetenswaardigheden over de kinderboerderij en activiteiten op de 
kinderboerderij. 
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; 
Harry Greven, bouwzaken;  
Jaap Heineke, algemeen adjunct. 
 
Onze plannen.  
 
In 2018 moeten we de samenwerking met Philadelphia op een goede manier 
consolideren. Daar moet op bestuurlijk niveau blijvende aandacht aan besteed 
worden. 
De koeienstal moet van asbest worden ontdaan en het dak moet van een 
dakbedekking worden voorzien. De plannen en de financiering hebben we rond 
kunnen maken. 
De bijenstal zal worden vernieuwd en weer educatief “up tot date” gemaakt 
worden. 
We hebben geconstateerd dat de paden in de weiden, bij de volière en naar de 
speeltuin hoognodig opgeknapt moeten worden. Gehandicapten in de rolstoel of 
mensen met een rollator kunnen niet meer fatsoenlijk over deze paden. We 
moeten kijken of we daarvoor geld vrij kunnen maken. 
Tevens moeten we bezien of en welke essenbomen gekapt moeten worden in de 
bestrijding van de essentakziekte. 
 
Vorig jaar al dachten we in een iets lagere versnelling te kunnen gaan werken. 
Dat bleek een misrekening. Er blijft blijkbaar altijd nieuwe aandacht nodig met zo 
veel dieren, zo’n groot terrein waarop zo’n grote diversiteit aan gebouwen staan. 
We kunnen dus nog niet op onze lauweren gaan rusten. Net als dit jaar hebben 
we hierbij ook in 2018 de hulp van velen nodig!  
 
Januari 2018 
 
 


