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Ruien en groentetaartjes eten
Nieuws van de
kinderboerderij

HOLLANDS KROON Present
Hollands Kroon zoekt handige
vrijwilligers. Zij worden ingezet
voor allerlei klussen bij mensen
met een beperking of bij mensen
die om een andere reden wat
extra hulp nodig hebben. Mail
voor meer informatie naar info@
noordkopvoorelkaar.nl of bel op
maandag, dinsdag of donderdag
tussen 10.00 en 12.30 uur naar
0224-291042.

Jota-Joti bij Scouting

Het Galjoen

WIERINGERWERF Dierendag viel dit
jaar op een donderdag, maar kinderboerderij Het Galjoen vierde het
een dag eerder, zodat alle kinderen
erbij konden zijn. Het was prachtig
weer. Voorzitter Rein Post vertelt:
“Van 14.00 tot 16.00 uur kregen de
kinderen alle gelegenheid om zich
met de dieren te bemoeien en als
verrassing mochten ze in de blokhut
groentetaartjes maken. Alle kinderen maakten een bakje met lekkere
dingetjes klaar en mochten dat later
in de middag aan hun favoriete dier
of dieren geven. De dieren hadden
al een beetje door dat er iets bijzonders ging gebeuren. Met name de
geiten konden bijna niet wachten.
Ze werden allemaal erg verwend en
de met zorg gemaakte taartjes gingen er grif in! Soms was er wel een
beetje hulp van een ouder of verzorger nodig om te voorkomen dat de
meest brutale dieren alles kregen.
Vooral de geiten zijn dik genoeg,
maar willen altijd wel door blijven
eten. We doen ons best om ze aan
het vastgestelde rantsoen te houden,
maar helaas wordt er toch altijd nog
stiekem door het hek gevoerd als er
geen toezicht is. Jammer dat dit nog
steeds gebeurt. Te dik zijn is net als
bij mensen niet gezond.
Het oude geitje Smollie begint weer
lekker op te knappen, er komt heel
fijn nieuw haar door op haar lijfje. Smollie is niet de jongste meer
en heeft wat moeite om van vacht
te wisselen. De kippen zien er mo-
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pp Liefde op het eerste gezicht.

menteel ook niet uit. Gelukkig duurt
de rui niet heel lang. Vooral bij de
baardkuifkrielen is op de kopjes
mooi te zien hoe de nieuwe verenpennen zich ontwikkelen. De vacht
van pony Sterre wordt alweer dikker en wolliger. Zo zorgt de natuur
ervoor dat de dieren straks weer
goed beschermd de winter ingaan.
De open middagen zitten er nu

voorlopig weer op, maar wie zin
heeft, kan op doordeweekse dagen
van 9.00 tot ongeveer 10.30 uur gerust even bij ons binnenlopen en
op zondag vanaf 9.30 uur. De dagelijkse verzorging en het terrein
schoonhouden gaat natuurlijk gewoon door en daarbij worden we
soms flink in de weg gelopen door
de dieren. Ze zijn nu eenmaal erg

nieuwsgierig en willen graag overal
bij zijn. Dat maakt het werk voor de
vrijwilligers nu juist zo leuk! En als
alle dieren dan weer voldaan in een
schoon verblijf rondlopen, is het
voor de vrijwilligers tijd om samen
een ‘bakkie’ te doen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. De dieren zullen u enthousiast begroeten
en wij ook!”

WIERINGERWERF De jaarlijkse
Jota-Joti is in het weekend van 18,
19 en 20 oktober. Een scoutingevenement waarbij communicatie
in het middelpunt staat. In dit
weekend worden verschillende
technieken gebruikt om te
communiceren met andere
scoutingverenigingen in Nederland.
Ook Scouting Die Robben doet
weer enthousiast mee. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om
zaterdag 20 oktober een kijkje te
nemen. Wie het interessant vindt
om te zien hoe een zendamateur
te werk gaat of gewoon benieuwd
is wat er allemaal bij de scouting
gebeurt, is tussen 13.00 en 15.30
uur welkom in het clubhuis van
scouting Die Robben aan de Pr.
Irenestraat 19 in Wieringerwerf.

‘Muziek op Schoot’
voor peuters

Wereldfietsers op avontuur
Dit komt doordat met name Nederlanders en Duitsers de camping bezochten.” Tijdens deze eerste vier
maanden zijn Mark en Majlits al in
de relaxmodus geraakt. “Het vaste
ritme werd op dat moment doorbroken en we konden alvast een beetje
proeven van de vrijheid”, zegt Majlits. “Daarnaast is het natuurlijk
een hele leuke baan”, vult Mark aan.
De twee beschrijven hun functie in
Spanje als ‘veredelde schoonmakers’ ofwel ‘gastheer en gastvrouw’.

Dat het stel per fiets reist, maakt
de reis niet alleen fysiek, maar ook
mentaal zwaar. “Je hebt elke dag
te maken met de onzekerheid over
waar je slaapt en daarnaast vraag je
je regelmatig af of je wel voldoende
water bij je hebt. Soms hebben we
hele stukken door de woestijn gereisd en dan speelt dat een belangrijke rol”, legt Mark uit.
“Daarnaast ben je ook de hele dag
alleen met je gedachten. Mark
maakt dan zijn hoofd leeg en ik vul
mijn hoofd juist met allerlei gedachten”, vertelt Majlits. Dat ze deze er-

varingen samen kunnen delen, vinden ze heel fijn en bijzonder. “Het
gaat ook gewoon heel goed”, zegt
Majlits enthousiast. “We zijn eigenlijk 24/7 collega’s, maar ook man
en vrouw. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we elkaar af en toe een
beetje loslaten en onze eigen dingen
kunnen blijven doen. Zo vind ik het
bijvoorbeeld lekker om af en toe
even te lezen en dan gaat Mark liever nog even buiten op verkenning.
Dat is natuurlijk prima!” Inmiddels
is het echt de levensstijl van het stel.
Tijdens de eerste etappe voelde het

voor hun nog als reizen, maar nu is
het meer de manier waarop ze leven.
PRESENTATIE IN PRINS MAURITS Op
31 oktober beginnen Mark en Majlits
aan hun derde etappe. Als een soort
afscheidsfeestje geven ze zondag 28
oktober om 16.00 uur een presentatie in de Prins Maurits in Nieuwe
Niedorp over hun ervaringen tot nu
toe. Iedereen is welkom om mee te
genieten met het avontuur in Bolivia, Brazilië, Peru en Ecuador, aan
de hand van foto’s en video’s.

Martin Hogeboom

p1

MIDDENMEER Tomatenteler
Combivliet opent zaterdag 20
oktober de deuren van de kassen
tijdens de Lidl Boerderijdag.
CombiVliet in Middenmeer is een
van de meest moderne teeltbedrijven van tomaten in Nederland. Het
bedrijf teelt jaarlijks zo’n 70 miljoen
tomaten. De kas waarin de tomaten
groeien is dan ook zo groot als 200
voetbalvelden. “Je kunt bij ons zien
waar de tomaten die je in de
supermarkt koopt, vandaan komen
en hoe ze geteeld worden,” vertelt
algemeen directeur Theo van Vliet.
“Wij telen onze tomaten zo
duurzaam en biologisch mogelijk.
De bestuiving wordt gedaan door
hommels. Door het biologisch
evenwicht in de kas hebben we geen
ziekten of plagen en kunnen we een
mooie kwaliteit tomaten afleveren.”
De open dag aan de Tussenweg 3
duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Op de
foto vanaf links: de directie Theo van
Vliet, Edwin de la Combé en Eric van
Heijningen en locatiemanager
NoordVliet Roy van Vliet.

WIERINGERWERF In de Cultuurschuur start woensdag 31 oktober
de cursus Muziek op Schoot. Wat
is leuker dan samen met je (klein)
kind muziek maken? Tijdens de
acht lessen wordt er gestapt en
gedanst op muziek, er worden
schootspelletjes gedaan en liedjes
gezongen. De peuters mogen ook
op instrumentjes spelen. De
groepen zijn klein, zodat de
kinderen zich veilig kunnen
voelen. Het allerbelangrijkste is
om samen plezier te hebben. Al
spelend worden alle ontwikkelingsgebieden van het kind
gestimuleerd, zoals de taalontwikkeling, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Alle kinderen van ongeveer 2 tot 4
jaar mogen meedoen met één
ouder of verzorger. De lessen
starten om 9.00 uur en duren 45
minuten. Ongeveer 30 minuten
gaan de peuters actief aan de slag
met muziek en het laatste
kwartier wordt gebruikt als
afsluiting, met limonade voor de
peuters. Docent is Djoeke Wisman.
In februari wordt een vervolg op
deze lessen aangeboden.
De Gemeente Hollands Kroon
onderschrijft het belang van
muzikaal onderwijs en heeft voor
dit seizoen een subsidie toegekend. Daardoor kunnen de lessen
Muziek op Schoot aangeboden
worden voor de zeer schappelijk
prijs van 45 euro.
Aanmelden kan via www.
decultuurschuur.nl/muziekschool/
inschrijven.

