Programma

Gastvrij Midden-Delfland

Boerderij Nieuw Bijstervelt,
fam. Boekesteijn

Zouteveenseweg 17B Schipluiden
• Boer zoekt Gastmarkt voor alle leuke initiatieven van
ondernemend Midden-Delfland
• Vockestaert info punt, wandeltocht verkrijgbaar
• Imkerij Midden-Delfland vertelt over de bijen en de honing
• Nieuw streekproduct met honing en walnoten, exclusief hier te
verkrijgen
• Demonstratie van de schaapsherder met zijn hond om 11:30,
13:30 en 15:15 uur

De Mariahoeve, fam. Hofstede

EHBO-punt

Zouteveenseweg 18 Schipluiden
• Boerderij met veel kinderactiviteiten en kleine dieren/vogels
• Ponyrijden
• Speciaal voor de kinderen: Boerenyoga om 12:30 en 14:15 uur
• Babs de boerin met haar ontdekkoffer

Boerderij Arckesteyn, fam. Koumans

Zouteveenseweg 27 Schipluiden
• De locatie voor de lezingen van Jacques Moerman over de historie
van de Negenhuizen en alle bijzondere verhalen.
Tijden: 11:30, 13:30 en 15:15 uur
• De traditie van onze koek wordt toegelicht door Cees Holtkamp
om 12:30 en 14:30 uur

Gebr. Van Adrichem

Zouteveenseweg 26 Schipluiden
• Prachtige boerderij waar rondleidingen worden gegeven over het erf
• Vogelquiz met opgezette vogels
• Het verhaal van de uil en de uilenballen
• Bezichtiging landbouwwerktuigen

Fam. Oosthoek

Zouteveenseweg 43 Schipluiden
• 11:00 uur opening “met Vockestaert de boer op”
• Bezichtiging nieuwe stal met carrouselmelkput
• Bekijk de film van de bouw en het melken
• Modeshow van de bijzondere overalls van de Beautyfarmers
• Springkussen en traptrekkerbaan voor de kinderen

Aanraders!

Laat je rondrijden met de gratis huifkarren langs alle
locaties en parkeergelegenheden

• Wandeltocht van 3, 10 of 15 km door Midden-Delfland af te halen op boerderij Nieuw Bijstervelt

Parkeren alleen op de aangegeven locaties

• Lezing over de historie van Negenhuizen door
Jacques Moerman

Kom zoveel mogelijk op de fiets.

• Kinderyoga om 12:30 en 14:15 uur

Toegang is gratis!

15 jaar Vockestaert

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert maakt
zich sterk voor het behoud van het open karakter van
het typisch boerenlandschap van Midden-Delfland.
De verbinding stad-platteland wordt o.a. versterkt
door de educatielessen voor de basisscholen uit de
omliggende steden . In het recreatiegebied de Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam graast de schaapskudde van Vockestaert.

Zoekt u een leuke activiteit in het gebied?
Bezoek www.midden-delfland.net
of mobiel m.mooidichtbij.nl

Beleef de gastvrijheid van Midden-Delfland
bij de boeren die, deze dag speciaal, alles
hebben klaargezet om jullie te ontvangen.

Zaterdag 12 april
van 11:00 tot 16:00 uur
Negenhuizen,
Zouteveenseweg
in Schipluiden

Met Vockestaert
de boer op

21 april 	
Lammetjesdag, met de schapen
op drift
Adrianushoeve, Woudweg 26 in
Schiedam
18 mei

De Boshoek als Schapenfarm
Natuurcentrum de Boshoek, in
Schiedam

21 juni

Midden-Delflanddag
Op diverse locaties zijn activiteiten zie
www.middendelflandvereniging.nl

13/14 sept. Open Monumentendag
11 okt.

Tuin van de Randstad
Streekmarkt in de Druivenkwekerij
Nieuw Tuinzight in Den Hoorn
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Vockestaert

