Dinsdag 22 februari 2022
De wind gedroeg zich vandaag weer een beetje maar het was nog steeds
geen lekker weer om buiten te blijven. Gelukkig was er weer genoeg te doen met een
dak boven je hoofd! Op deze dag twee van de Gabberweek was er veel te doen met
dieren. Zo kon je naar twee verschillende maneges en een boerderij. Of naar
dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna waar zelfs apen, beren en tijgers leven!
Op creatief gebied kon je een spijkerschilderij maken of vissen van steen. Wie
benieuwd is naar de prachtige resultaten moet de foto’s even goed in de gaten
houden.
Wie liever sportief bezig is kon naar Samcity, freerunnen of taekwondo.
Werken bij de boer
Bij boerderij Van Dolder in Hoogwoud konden de
gabbers ervaren hoe het boerenleven er aan toe
gaat. Er waren veel verschillende dieren zoals
kippen, katten, honden, paarden en natuurlijk een
heleboel koeien: ruim 120! Waaronder een paar
pasgeboren kalfjes die de kinderen mochten voeren
met een fles. Super schattig maar toch ook best lastig om de melk er goed in te
krijgen! De grote koeien moesten ook worden gevoerd en de paarden mooi gekamd.
En natuurlijk een stukje (mee)rijden op de tractor!
Taekwondo
In de gymzaal in Opmeer kon je les krijgen in
Taekwondo, dat is een Koreaanse vechtkunst en
vechtsport. Je gebruikt hierbij veel je handen en voeten
en maakt allerlei sprongen, ook tegen een stootkussen.
De echte Taekwondo meesters gaven op het eind nog
een prachtige show. Het meest spectaculaire daarbij was
een sprong waarbij hij met zijn voet een appel van een
groot scherp mes afschopte. Natuurlijk zonder een
schrammetje op zijn voet te krijgen!
Freerunnen
In de turnhal van de Weijver kon je vandaag free runnen.
En dat is niet zo makkelijk als het eruit ziet! Iedereen
wilde het wel zo goed leren als de begeleider, maar dat
betekent wel oefenen en nog eens oefenen. En dat
gebeurde ook volop, achter elkaar door sprong iedereen
op een bepaalde manier over grote vierkante kussens.
Maar in een turnhal is natuurlijk veel meer te doen, je mocht ook op de trampoline,
rekstok, de balk of bungelen in de ringen!

Manege Warnaar
Paarden en pony’s in allerlei soorten, maten en kleuren vind je bij
deze manege. De kinderen mochten eerst kijken naar een
demonstratie van verschillende gangen die een paard kan
maken. Stap, draf en galop! Daarna deden de paarden Ernie,
Tukker en Coby wat circusacts, ze kregen na elk kunstje een
groot applaus en aai over hun neus. Uiteraard mocht iedereen
ook een stukje rijden op een paard of pony naar keuze, en
mochten de manen worden versierd en ingevlochten.
Tot morgen!

