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          Jaarverslag 2018 Kinderboerderij Emmelerbos  
 
 
Algemeen 
 
2018 kunnen we het jaar van consolidatie noemen. Weliswaar zijn er in het afgelopen 
jaar nog diverse grotere projecten onder handen genomen, maar het achterstallig 
onderhoud is nu voor verreweg het grootste deel weggewerkt. 
Dit kon natuurlijk dankzij de samenwerking met Philadelphia en het subsidie van de 
gemeente. Het extra kon echter worden verwezenlijkt dankzij de vele donateurs en de 
gulle sponsors. De sponsors zijn vooral bedrijven. Deze verlenen hun steun niet alleen in 
geld, maar ook in het ter beschikking stellen van spullen tegen gereduceerd tarief of zelfs 
geheel gratis! 
Een woord van dank is aan allen op zijn plaats. Hierdoor blijft de kinderboerderij van 
hoge kwaliteit waar vele kinderen met hun ouders een paar fijne en ongedwongen 
uurtjes kunnen doorbrengen. Wij als bestuur voelen ons gedragen door de bevolking. 
 
Ook een woord van dank is op zijn plaats aan de vrijwilligers.  
In het weekend doet een kleine groep alle werkzaamheden, het schoonmaken van stallen 
en het voeren van dieren, en dezelfde groep bemenst zoveel mogelijk ook de keuken 
zodat men op het terras een ijsje kan eten of wat kan drinken. 
Door de week zijn er vrijwilligers actief die het tuinonderhoud verzorgen, de 
onderhoudswerkzaamheden verrichten, de gebouwen en de bankjes schilderen, 
assisteren bij activiteitenmiddagen. Het resultaat : een kinderboerderij die gezien mag 
worden, in alle opzichten. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met hen en hoe belangrijk hun 
werk is.  
 
Samenwerking met Philadelphia 
Ook dit jaar hebben we meerdere keren overleg gehad met onze samen- 
werkingspartner. Regelmatig overleg is van het grootste belang omdat we van 
elkaar afhankelijk zijn: Philadelphia maakt gebruik van de kinderboerderij om 
verstandelijk beperkten een zinvolle dagbesteding te bieden, terwijl de 
kinderboerderij alle belang heeft bij een net dagelijks beheer en een goede 
verzorging van de daar verblijvende beesten. 
De wensen die we over en weer hebben, worden besproken en daar maken we 
onderling afspraken over. 
Natuurlijk is er weleens verschil van mening, maar we komen er met elkaar 
steeds uit. 
 
Samenwerking met gemeente 
Deze was steeds prima tijdens het wethouderschap van wethouder Poppe. Hij 
heeft zich uit de politiek teruggetrokken. Als eerst verantwoordelijke wethouder 
is sinds het aantreden van het nieuwe college aangewezen wethouder Hans 
Wijnants. Met hem heeft een delegatie van het bestuur kennisgemaakt in 
november. Wij hebben in dit gesprek het belang benadrukt dat de 
kinderboerderij heeft in het totaal aan educatief en recreatief aanbod in de 
gemeente. 
Er zijn niet zoveel voorzieningen in de Noordoostpolder speciaal bedoeld voor 
jonge kinderen waarvan men bovendien gratis gebruik kan maken. 
Naast contact met de wethouder hebben we natuurlijk ook contact met 
ambtenaren. Ook met hen hebben we gelukkig een open werkverhouding. Ze 
zijn gemakkelijk te bereiken en we voelen ons (meestal) adequaat geholpen. 
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In dit verband moeten we met name terugdenken aan de contacten die we met 
Ger Bovendeur hadden. Hij is helaas in dit jaar plotseling gestorven.  
 
 
 
 
Activiteiten 
Zoals elk jaar zijn er een aantal themamiddagen waar kinderen bij activiteiten 
worden betrokken die verband houden met de loop van de seizoenen. 
In februari worden nestkastjes gemaakt die men dan naar huis kan meenemen. 
In maart was er een activiteit rond Pasen en in mei werden de schapen 
geschoren. 
In juli is het bijenfeest waarbij de imkersvereniging Noordoostpolder allerlei 
zaken laat zien die met de imkerij te maken hebben. 
In september is het oogstfeest en in oktober weer een activiteit rond het thema 
herfst. In november is het pompoenenfeest waarbij steeds meer een pompoen 
wordt uitgehold die verlicht kan worden. 
Zo is er het hele jaar door wat extra’s te doen. Het aantal kinderen varieert, 
maar ligt per activiteit tussen de 50 en 100 kinderen. 
 
Nattigheid 
In de eerste maanden van het jaar voelden we letterlijk nattigheid! Inderdaad 
het heeft veel geregend, in weides 1 en 2 staat er water. Ook in het 
gemeentelijke aansluitende bos stond er water. 
Keileemlagen in dit deel van het Emmelerbos zijn de boosdoener, maar die zijn 
te dik om die nog op een redelijke manier te doorbreken. Dat gaf althans een 
onderzoek aan dat we in de loop van het jaar uitvoerden. 
We hebben tot april moeten wachten tot het weer begaanbaar werd. Teneinde te 
voorkomen dat het weer in deze mate nat wordt, hebben we als maatregel een 
drainagebuis van het diepste deel van de weide op een afwateringskolk laten 
aansluiten gelijktijdig met de herbestrating van de weiden. 
Of dit het gewenste effect heeft, hebben we in de loop van het jaar niet kunnen 
ondervinden. Het was gedurende het hele jaar relatief droog en warm. 
Ook bij de bijenstal hebben we een drainagebuis aangebracht en deze 
aangesloten op een dichtbij liggende kolk zodat een teveel aan regenwater wat 
sneller wordt afgevoerd. 
Ook de hertenweide is erg nat, ondanks de aangebrachte drainage. Dit werd nog 
versterkt door ganzen die graszodevorming met hun platte poten bemoeilijkten. 
We hebben daarom een deel van de hertenweide afgezet zodat daar geen 
beesten meer konden komen en zodoende gras de gelegenheid gegeven zoden 
te vormen. 
Hoe dan ook: we zitten op een keileem-laag die bij overvloedige regenval altijd 
wel ergens op het terrein van de kinderboerderij tot overlast aanleiding zal 
geven.  
 
Wat kwam er verder tot stand 
Ook dit jaar konden we gelukkig weer heel wat zaken aanpakken die om 
verbetering vroegen.  
De koeienstal annex werkplaats is van een nieuw dak voorzien. De daar liggende 
asbestplaten zijn verwijderd en er is een behoorlijke isolatie aangebracht. 
Nieuwe dakpannen geven het totale gebouw weer een mooi, landelijk aanzien.  
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Daarnaast is ook in de werkplaats een plafond gemaakt zodat het beter te 
verwarmen is tijdens de wintermaanden. 
De kosten van het verwijderen van asbest heeft de gemeente gesubsidieerd. 
De rest was voor rekening van de kinderboerderij. 
De bijenstal is ook volledig onder handen genomen. Het deel waar de 
bijenkorven staan is totaal vernieuwd, terwijl het aangrenzende schuurtje van 
nieuwe dakplaten is voorzien. Een groter raam in dit schuurtje uitkijkend op de 
korven en het aan- en wegvliegen door de bijen, een open korf waarbij de kijker 
“in de korf” kan zien wat daar gebeurt, versterkt het educatieve deel van onze 
boerderij. Tevens zijn er in het schuurtje nieuwe posters geplaatst voor kinderen 
waarin het hele proces tot honing wordt geïllustreerd. 
Ook voor deze activiteit hadden we een zeer gulle sponsor: Stichting Beheer 
voormalig Bezit Kruisverenigingen in Noordoostpolder. 
 
Het snoezelhok hebben we eveneens van nieuwe dakbedekking kunnen voorzien. 
Dit was ook nodig omdat gedurende een storm het dakleer gedeeltelijk was 
losgeraakt. 
De plaatsing van de kunststofhekken rond de weiden waarmee vorig jaar een 
begin is gemaakt, is in dit verslagjaar afgerond. Veel dank zijn we hiervoor 
verschuldigd aan de leden van de Rotary die voor de plaatsing hebben gezorgd! 
De hekken zelf zijn door het team vrijwilligers van de kinderboerderij in elkaar 
gezet.  
De paden in de weiden werden steeds minder toegankelijk voor rolstoelen, 
kinderwagens of moeilijker ter been zijnde mensen. De bestrating lag daar 
merendeels al 15 jaar. Verzakte plekken en andere oneffenheden bemoeilijkten 
steeds meer het lopen. Reden om tot herbestrating over te gaan. Daarmee is de 
toegankelijkheid weer op orde gebracht. 
Onze doordeweekse vrijwilligers hebben veel achterstallig schilderwerk 
weggewerkt waardoor het aanzien van de boerderij echt heel fraai is. 
Daarnaast waren een aantal leden van het Christelijk Mannenkoor zo geweldig de 
koeienstal en de geitenstal te schilderen. 
 
 
Vrijwilligers  
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer kunnen rekenen op een groep zeer trouwe 
vrijwilligers. 
In de inleiding noemden we al het onderscheid tussen 2 groepen vrijwilligers: die 
in het weekend “dienstdoen” en de “doordeweekse” vrijwilligers. 
De eerste groep verzorgt de dieren in het weekend en zorgt als het even kan, 
voor de verkoop van drinken en een ijsje uit de keuken. 
Deze groep is heel beperkt in omvang. Dringend is uitbreiding gewenst. Ondanks 
pogingen hiertoe is dit niet goed gelukt. Op een bepaald moment hebben we 
serieus moeten overwegen de boerderij op een zondag gesloten te moeten 
houden. Dus als u als lezer denkt, dat u dat wat lijkt, neem contact op! 
 
De andere groep vrijwilligers heeft dit jaar van een oudgediende afscheid 
genomen: Piet Ellens, jarenlang de technische man in het team van vrijwilligers. 
Gelukkig staat er ook weer een uitbreiding tegenover van enige vrijwilligers. 
Toch stijgt ook hier de gemiddelde leeftijd behoorlijk en kunnen we 
aanmeldingen gebruiken. 



 5 

Hoe het ook zij: vrijwilligers zijn van levensbelang voor het voortbestaan van de 
boerderij. Zowel de verzorgde aanblik van de boerderij als de openstelling in het 
weekend is van de vrijwillige inzet van hen afhankelijk. 
 
Als een kleine blijk van waardering vanuit het bestuur voor al hun werk is er dit 
jaar 2 maal een bijeenkomst met alle vrijwilligers gehouden.  
Men moet ook ervaren dat we hun inzet geweldig waarderen. We hopen dat op 
deze manier over te dragen 
  
Dieren 
Eind 2017 werd er een ophokplicht ingesteld wegens de toen heersende 
vogelgriep. Die hebben we uiteraard ook in 2018 gehandhaafd. Pas is april kon 
deze worden opgeheven. Eindelijk kon na deze lange periode de boerderij weer 
een echte kinderboerderij zijn.  
In dezelfde maand dat de ophokplicht werd opgeheven, werden er weer veel 
geitjes en lammetjes geboren, altijd weer een feestelijke periode tegelijk met de 
ontluikende natuur. 
Ook werden er een vaarskalf en een paar ezeltjes geboren.  
Naast de “normale” uitbreiding van het aantal dieren bij de cavia’s en de 
uitgebroede eieren in de volière is het meest opmerkenswaardige de jonge 
zwanen. De zwarte zwanen die we in 2016 hebben aangeschaft hebben dit jaar 
voor het eerst gebroed. 
In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat we een gezonde veestapel hebben. 
                                                                                                                                   
 
Gulle gevers 
Dit zijn er velen voor wie we als bestuur een diepe buiging maken om hen te 
danken. 
Natuurlijk zijn dat de honderden donateurs die elk jaar weer een bedrag aan ons 
geven waarmee we extra dingen kunnen doen. 
Verder degenen die aan ons denken als zij hun stem uitbrengen bij de 
Raboclubkasactie. Dat waren er ruim 500! Dit jaar bracht ons dat het geweldige 
bedrag van bijna € 3400. 
Als bestuur zijn we er trots op dat we tot op heden elk jaar meedraaien in de 
best begiftigde organisaties. Dat laat zien dat de kinderboerderij leeft onder de 
bevolking. 
Niet onvermeld mag blijven een benefietconcert in december in de 
Jeruzalemkerk georganiseerd door het afscheid nemende kostersechtpaar Adolf 
en Geeske Bessembinder. Dit mooie concert bracht voor ons maar liefst ruim 
€2400 op! 
Daarnaast hebben we ook zeer trouwe sponsors in bedrijven. In de aanhef van 
dit verslag hebben we al op hun belang gewezen. 
We wezen eerder ook op de stichting Beheer voormalig Bezit Kruisverenigingen 
in Noordoostpolder die ook dit jaar weer een grote gift gaven waarmee we een 
van onze wensen konden vervullen. 
 
Dit jaar hebben we ook een heel bijzondere gift ontvangen waarmee we ons 
aanbod aan speelattributen kunnen uitbreiden.  Deze gift was afkomstig van een 
“gewone” familie, die de kinderboerderij een zeer warm hart toedraagt. Hiermee 
hebben we een airtrampoline kunnen aanschaffen. In overleg met hen hebben 
we de trampoline uitgezocht. 
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Voor de plaatsing is er eerst grondwerk door loonbedrijf Van Dun verricht, 
daarna is de elektrische aansluiting aangebracht door elektricien Buikema en 
vervolgens is rondom betegeld en is de omheining geplaatst. 
Het is een attractief, kleurrijk speeltuig en een prachtige aanwinst voor onze 
speeltuin.  
 
 
 
Financiën 
Dit jaar hebben we iets aan vermogen ingeteerd. Gezien de vele zaken die we 
hebben aangepakt is dat geen wonder.  
We denken dat de meeste zaken die grootschalig onderhoud verdienden wel 
hebben aangepakt. Maar met zoveel gebouwen en zo’n groot terrein worden ook 
wij nog wel eens voor onaangename verrassingen gesteld. 
Toch denken we dat we de vermogenspositie in het komende jaar kunnen 
consolideren, zo mogelijk enigszins kunnen verbeteren. 
Voor nadere informatie is het financieel verslag over 2018 in te zien op de 
website. 
 
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. 
 
Harry Greven heeft in de loop van het verslagjaar zijn werkzaamheden als 
bestuurslid beëindigd wegens drukke werkzaamheden in zijn bouwbedrijf. We 
hebben hem als bestuur bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de 
kinderboerderij. 
Nu we het gevoel hebben de zaken goed op de rit te hebben, is het aantal 
formele vergaderingen van het bestuur wat verminderd: we zijn dit jaar 4 bijeen 
geweest. Daarnaast hebben we over sommige zaken mailcontact met elkaar 
zodat spoedeisende zaken ook snel tot een beslissing kunnen leiden. 
 
Onze plannen.  
We hebben als kinderboerderij een betrekkelijk groot terrein met vele gebouwen. 
De meeste gebouwen staan er nu 16 jaar, het oudste gebouw stamt nog uit de 
tijd dat de kinderboerderij een hertenweide was. 
Zowel het terrein als de gebouwen vergen onderhoud. Wat het terrein betreft 
moeten we een flink aantal essen (40!) kappen als gevolg van de essentakziekte. 
In overleg met het bedrijf dat het werk gaat uitvoeren proberen we dit zodanig 
te doen dat niet de indruk ontstaat van een volledige kaalslag. Maar de aanblik 
van het groen op het terrein zal echter behoorlijk veranderen.  
Weliswaar is het meeste achterstallige onderhoud van de gebouwen weggewerkt, 
maar het hoofdgebouw moet van nieuwe boeien en dakgoten worden voorzien. 
Dat gaat ook in 2019 gebeuren. Daarvoor blijft samenwerking vereist en 
(financiële) betrokkenheid van velen. 
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We vertrouwen erop dat we die in even grote mate krijgen als die we in het 
verslagjaar hebben ervaren!  
 
Januari 2019 
 
 
 
 
 


