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Van de voorzitter 

Het was weer een mooi jaar op de boerderij. Het bakhuis deed dienst als ontmoetingsplaats 
en voor het bakken van pizza's, broodjes, koeken en appeltaartjes en natuurlijk de 
ontbijtmorgens met verse koffie en brood. De winkel was open van 1 april tot 1 november 
en konden de kinderen en hun (groot) ouders genieten van koffie en ranja.  
 
We hebben weer jonge dieren gekregen. De kuikentjes met Pasen, de biggen van de 
Bentheimer varkens, de geiten en de kittens van Buuv en Maartje. 
 
Het ritme van de seizoenen is uitgangspunt van de activiteiten van de kinderboerderij. Zo 
vieren we elk jaar het Schaapscheerdersfeest , het hooifeest snoeien we de wilgen, zaaien 
we de toekomst en staan we stil bij de producten die de seizoenen bieden. In 2017 zijn we 
verder gegaan met de Stadslandbouw. Vrienden van de boerderij verbouwen groenten en 
fruit. Aan het eind van het seizoen hebben we het oogstfeest gevierd.  
 
In 2017 hebben we onderdak geboden aan de stadscamping, de ponykampen en de pieten 
van Sinterklaas. 
 
Het educatief programma bestaat uit het bakken van pannenkoeken, maken van 
appeltaartjes en pizza’s in de bakoven, knotten van de wilgen, van aardappel in de grond 
tot friet in je mond.  
 
De bouw van het nieuwe zwembad heeft tot wateroverlast op de boerderij geleid. Dat blijft 
ook in 2018 een probleem. De dieren moeten noodgedwongen langer binnen blijven 
Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over de compensatie van het land i.v.m. de 
verplaatsing van het zwemband. 
 
We hebben een mooi jaar gehad met kinderfeestjes, schoolreisjes, themamiddagen en veel 
bezoekers. We hebben inspiratie opgedaan voor een volgend jaar met nieuwe ideeën en 
projecten. 
 
Johan van Donge, Voorzitter 
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De kinderboerderij bestaat uit een hoofdgebouw, gebouwd als een gewone boerderij, 
bestaande uit voor- en achterhuis. Het achterhuis heeft op de zolder een educatieve 
ruimte, een kantoor en vooral bij de jeugd in trek: een hooizolder. Apart staat een 
kapschuur met geitenhok en varkenshok met uitloop. Ook op het erf staat een kippenhok 
met ren. Een beetje verscholen staat de bijenstal. Op bet land is een wilgenhut, als 
beschutting voor de dieren. De speeltuin bestaat uit zoveel mogelijk natuurlijke 
materialen, o.a. een pomp en speelhutten. Bij de boerderij hoort een ecobos, waar 
gedeeltelijk geen dierlijke mest gestrooid mag worden. De totale oppervlakte is ca. 12 
ha. 

De basisscholen: 
Alle basisscholen van Kampen komen om toerbeurt op de boerderij om een les uit het 
educatieve programma te volgen. De lessen variëren van knuffelen met dieren en 
kennismaken met de veestapel, tot alles over de koe, het varken en de bijen. 
Daarnaast komen er schoolreisjes en verjaardagspartijtjes. Ook familiedagen en andere 
festiviteiten worden veelvuldig op de boerderij gehouden. 
 

Jeugdverenigingen: 
Cantecleer heeft een bloeiende jeugdvereniging. 
Met 250 vrienden en 100 jeugdleden leden houden we verschillende activiteiten 
gehouden, o.a. kaarsen maken, jam maken, manden vlechten (we hebben hier wilgen 
genoeg) paaseieren zoeken en natuurlijk hebben we hier jaarlijks Sinterklaas op bezoek. 
Ook moeten we ieder jaar de zwarte pietenkamer in orde hebben. De pieten moeten 
natuurlijk overdag slapen. 

• Doel van de stichting: 
onder deskundige leiding voorlichting te geven in lesverband aan scholen en 
individuele belangstellenden; het uitgeven van lesbrieven, belangstelling te kweken 
voor dier en plant, alsmede de natuur in haar algemeenheid;de exploitatie van een 
boerderij; 
begeleiding en ondersteuning aan te bieden aan hen die vrijwilligerswerk bij de 
stichting willen verrichten, waarbij- voor zover dit het belang van de stichting niet 
schaadt- speciaal de nadruk zal vallen op maatschappelijk kwetsbare personen en 
groepen. 

• De doelgroepen van de kinderboerderij zijn: 
groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs in Kampen en groot IJsselmuiden; 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Kampen en groot IJsselmuiden; 
bewoners van verzorgingstehuizen in Kampen en groot IJsselmuiden; 
dagverblijven en gehandicapten; 
bezoekers van de boerderij: kinderen met hun ouders en grootouders; 
taakgestraften. 
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• Visie van de stichting: 
Door middel van het educatief programma en de boerderij de doelgroepen kennis te 
laten maken met landbouwhuisdieren, het leven op de boerderij en het doormaken 
van het ritme van de seizoenen. Het educatieve programma en de activiteiten van de 
kinderboerderij vullen elkaar aan. 

• Missie van de stichting: 
De stichting wil door het exploiteren van de kinderboerderij, waar de doelgroepen 6 
dagen per week welkom zijn alsmede door middel van de educatieve programma’s 
een beeld te geven van het leven op de boerderij en de omgang met dieren te 
bevorderen. 

• Middelen 
De middelen om de doelstelling van de stichting te bereiken zijn: 

• De boerderij 
houden van kleine huisdieren om door de doelgroepen te worden verzorgd; 
houden van grote landbouwhuisdieren ten behoeve van de educatie van de 
doelgroepen; 
in stand houden van oude rassen; 
de exploitatie van de boerderij; 
het beheer van het hertenkamp, de hoogtestamboomgaard aan de st. Nicolaasdijk en 
dierenweide Cellesbroeksweg te Kampen. 

• Het ritme der seizoenen 
In stand houden en verzorgen van de heemtuin met hoogstamfruitbomen en 
bessenstruiken. Van de oogst wordt met de kinderen jam gemaakt; het zaaien van 
graan op een akkertje. Van de oogst worden met de eieren van de kippen en de melk 
van de koe pannenkoeken gebakken; het zaaien en inkuilen van voederbieten; het 
houden van bijen en onderhouden van een bijentuin samen met de imkervereniging; 
verkoop van boerderijproducten (eieren, jam, hooi, stro en mest). 

• Educatie 
klassen van basisscholen komen een keer per jaar langs op de kinderboerderij. De 
leerlingen krijgen les op de boerderij over een boerderijthema; 
jeugdclub ‘Sproet’ voor kinderen van de basisschool (kinderen in de leeftijd van 4 tot 
13 jaar). Voor de jeugdclub worden verschillende activiteiten georganiseerd. Vier 
maal per jaar verschijnt de clubkrant; 
Eco kids is een naschoolse activiteit. De club komt eenmaal per week bij elkaar en 
heeft tot doel de bewustwording van de omgeving door de kinderen; 
cursussen om de kinderen leren respect te hebben voor de natuur en het omgaan 
met dieren (ponycursus, dierenverzorging, wolverwerking); 
tentoonstellingen over verschillende thema’s, die te maken hebben met de 
kinderboerderij; 
activiteiten per seizoen (paaseieren zoeken, schaapscheerderfeest, indianenkamp); 
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rondleidingen op de boerderij voor de doelgroepen; 
het maken van lespakketten voor de onderbouw en bovenbouw van het 
basisonderwijs; 
educatieve feestjes. 

• De speeltuin 
Voor de nodige ontspanning van het kind is er bij de kinderboerderij een speeltuin 
met natuurlijke objecten en educatieve elementen. 

• De te verrichten taken ten behoeve van de doelstelling: 
1. Ten behoeve van de exploitatie van de boerderij. Los van de openingstijden is de 
exploitatie van de boerderij een continue functie. De dieren dienen altijd verzorgd te 
worden. Naast de verzorging komt de administratie van de boerderij (Minas 
boekhouding, aankoop van voer, stro, etc.) alsmede het toezicht op de gang van 
zaken tijdens de openingstijden van de boerderij. Jaarlijks komen er 60.000 
bezoekers op de boerderij. 
2. Ten behoeve van het educatief programma. De doelgroepen krijgen een 
programma op de boerderij aangeboden. Dit kan zijn een rondleiding, maar ook een 
lesmorgen op de hooizolder met daarbij praktijk zoals het melken van een koe, het 
rapen van eieren, het malen van meel en ten slotte het bakken van de 
pannenkoeken. Het lesprogramma moet ontwikkeld worden en aan de scholen 
gestuurd worden. Tevens moeten de activiteiten voor de jeugdclub ‘Sproet’ 
ontwikkeld en uitgevoerd worden. Momenteel bezoeken 25 basisscholen de boerderij. 

• Ten behoeve van het onderhoud van de dierenweide en de hoogstamboomgaard. De 
dieren op de dierenweide en in de hoogstamboomgaard dienen gecontroleerd te 
worden en de weiden moeten beheerd worden. 

• Het ritme der seizoenen 
Uitgangspunt van het educatieve programma van de stichting kinderboerderij 
‘Cantecleer’ is het ritme van de seizoenen. De verschillende lesprogramma’s en 
activiteiten zijn hierop gebaseerd. Het leven op de boerderij heeft een bepaalde 
cyclus, er zijn werkzaamheden op het land en om de boerderij heen die 
seizoensgebonden zijn en dus elk jaar weer terugkomen. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn: 

• Voorjaar: 
Het bewerken van het land 
Het zaaien van het graan 

• Zomer: 
Oogsten 
Maaien/vleugelen van het graan 
Graan opvangen en malen 

• Herfst: 
land schoonmaken 
Wintertarwe zaaien 
Grond ruilen 
Wilgen knotten 

• Winter: 
Dieren op stal 
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Stro voor de dieren binnenhalen 
Hooi binnenhalen 

Dieren voorzien van hooi en stro 
Stilte van het landschap 
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Educatief programma 
Ook dit schooljaar hebben wij weer veel verschillende programma’s die uw kinderen 
spelenderwijs kennis laten maken met het ritme der seizoenen, waarbij het met plezier 
belevend leren op de eerste plaats staat. 
Kinderboerderij Cantecleer is een gemengd bedrijf en daarom willen wij de komende tijd 
extra aandacht besteden aan onze landbouwhuisdieren. Er zijn lesprogramma’s over de 
koe, het paard, de kip etc. De oogst van de tuin en de akkers wordt echte niet vergeten, 
dus ook voor lesprogramma’s over de herkomst van ons voedsel kunt u bij ons terecht; 
zoals brood, pizzaatjes, appeltaartjes etc. 
Voor de maanden november en december kunt u als school een wilgenboom uitzoeken, 
waarna deze geknot zal worden en waarvan de takken samengebonden worden om als 
brandhout voor onze oven te dienen. Na afloop van dit programma ligt er dan een lekker 
warm broodje te wachten in de oven. 
 
Thema’s van het educatief programma in 2017 waren:  

• Werken op de boerderij. Periode: hele jaar  
• Bij. Periode: maart tot oktober 
• Boerderijdieren. Periode: hele jaar  
• Van aardappel tot friet. Periode: hele jaar 
• Wilgenknotten. Periode: november tot februari  
• Pannenkoek. Periode: hele jaar  
• Brood, pizza’s en appeltaartjes  Periode: hele jaar  
• Appelsap maken. Periode: augustus t/m oktober  
• Sloot en plas. Periode: april tot september  
• Wandeling. Periode: hele jaar  
• Herfst. Periode: oktober/november  
• Winter. Periode: winter  
• Lente. Periode: lente 

 
 
Personele bezetting: 
1 fte coördinatie, begeleiding taakstraffen, educatief programma en exploitatie 
kinderboerderij 
2 banenpoolers voor exploitatie boerderij en onderhoud dierenweiden en 
hoogstamboomgaard. 

Hanjo IJkhout: beheerder kinderboerderij, educatie en exploitatie. 

Vrijwilligers/medewerkers: Robert Heinkens, Gert Brijder, Katja Bont, Marlies 
Riesebos, Jan Bastiaan, Karin Brus, Hanna van Swol, Bart van Tweel, Karel Zuidema, 
Mark Rooker, Ron van Bemmelen van der Plaat, Mariët van Middelkoop, Anniek Kist, 
Susan van der Burg, Bert Braker, Alinde Boer en Brechtje Hendriks. 

Verzorging sloot en plas: Ron van Bemmelen van der plaat. 

Buren: Scouting, medewerkers Groen en Gebouwen der gemeente Kampen. 

Bijenstal: Annemarie Goosen 

Administratie vrienden: Annemarie Goosen 

Mestboekhouding: Gerrit Teune. 
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Stagiaires van de volgende scholen en opleidingsinstituten: 
Schakel, Kampen. Stoas, Dronten. Windesheim, Zwolle. Groene Welle, Zwolle. Ichthus 
College, Kampen en IJsselmuiden. Pieter Zandt, Kampen. Almere College, Kampen. 
Deltion College, Zwolle. 

Het bestuur: 
J. van Donge, voorzitter. 
C. van Laar, secretaris. 
E. Goosen, penningmeester. 
A. Goosen, lid. 
I. van der Sloot, lid. 

 
 
 
Activiteiten 2017 
 
21 januari: nieuwjaarsbijeenkomst vrienden van de kinderboerderij 
25 maart: schoonmaakdag i.s.m. andere verenigingen, zwerfvuil 
23 februari: eten en uitleg  seniorentuinen 
4 april: Hervormde kerk: nacht zonder dak. Jongeren ervaren hoe het is om dakloos te 
zijn. 
15 april: paaseieren zoeken 
28 en 29 april: ponykamp 
6 mei: 90 jarige mevrouw met ponykar naar feestlocatie 
10 mei: voorbereiding op communiefeest katholieke kerk: doe middag 
19 mei: scouting slapen op de hooizolder 
17 juni: schaapscheerdersfeest i.s.m Full Color Festival, met o.a. high tea. 
26, 27 en 28 juli: buurtcamping 
2, 3 en 4 augustus: ponykamp 
7 augustus: Kamper vakantie comité overnachting + activiteiten op kb. 
21, 22 en 23 augustus: ponykamp 
28, 29 en 30 augustus: ponykamp 
29 september: koffie en pannenkoek in de stal voor bewoners Myosotis 
9 oktober: activiteiten kinderen uit de Oekraïne 
4 december: scouting sinterklaasfeest op de hooizolder 
5 december: 2x sinterklaas wegbrengen naar basisscholen 
16 december: deelname KIOK 
20 december: kerstactiviteit ouders en ll. De Wegwijzer 
22 december: Kerstdiner in de stal voor genodigden, besloten bijeenkomst 
23 december: kerstactiviteit op kinderboerderij. 
Daarnaast zijn er weer veel scholen die ons met een bezoek hebben vereerd: in het 
kader van het educatief programma, meestal uit Kampen en ook schoolreisjes uit diverse 
plaatsen. Dit jaar zelfs een school uit Rijssen, verder veel uit de polder en Genemuiden 
e.o. 
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Dierenbestand 
§ 
 
Dieren  Aantal  Rassen  
Alpaca’s  1  
Bijen  veel  4 bijenvolken  
Cavia’s  15  
Muizen 10 
Gerbils 4 
Damherten  8  
Duiven  3  Witte duiven  
Ezels  2  Kruisezels (Jacobus en 

Judith)  
Geiten  20  Landgeiten, 

Dwerggeiten, Witte 
Melkgeiten en Nubische 
geiten  

Hond  1  Friese Stabij (Silke)  
Kalkoenen  1  Bronze Turkey  
Katten  4  Europese Kortharen 

(Buurman, Buurvrouw, 
Meneer Jansen en 
Dikkie)  

Kippen  100  Barnevelders 
Noordhollandse Blauwe  

Hibriden  
Koeien  4  MRIJ 1 Lakenvelder, 

(Elsje en Annelies)  
Konijnen  12  Vlaamse Reus 

Dwergkonijnen Hangoor 
Angora  

Papegaai  1  Gijs  
Parelhoenders  11  
Pauwen 4 
Pony’s  4  2 Haflingers 1 Fell 1 

(Wesley,Lotta en 
Orlando)  

Schapen  12  Drentse Heideschapen 
Zwartbles 
Schoonebekers  

Varkens  4  Bonte Bentheimers  
Zwarte zwaan  1  
Biggen  3  Piétrain  
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 Van Dijk Elektrotechniek B.V. 
 

MULDER (sier)straatwerk 

 


