
 

Woensdag 23 februari 2022  
 

Gabberweek dag 3. Wat gaan deze leuke dagen toch ontzettend snel. Ook vandaag weer 

een dag met veel leuke activiteiten, enthousiaste kinderen en vrijwilligers. Van een bezoekje 

aan het Marinemuseum, Sterrenwacht Orion,  Landgoed Hoenderdael tot knutselactiviteiten. 

Weer veel leuks om naar terug te kijken.  

 

Schilderen op canvas 

Ook vandaag zijn we weer bij Nickies langs geweest. 

Onder leiding van Nicolette ging een groepje kinderen 

enthousiast aan de slag om een mooi kunstwerk te maken. 

Er zijn vogels, flamingo’s, een lama maar ook een dikke 

dame geschilderd op canvas. De kinderen gingen naar huis 

met een mooi eigen gemaakt kunstwerk.  

 

Brandweer Opmeer 

Een jaarlijks terugkomende activiteit is Brandweer 

Opmeer. Met veel enthousiasme werden de kinderen door 

de vrijwilligers van de brandweer ontvangen. De kinderen 

keken hun ogen uit en waren erg onder de indruk van wat 

de brandweer allemaal doet. Natuurlijk mag het uitvoeren 

van brandweervaardigheden en een rondje met de 

brandweerauto niet ontbreken.  De gloednieuwe 

brandweerauto, de sirene en de toeter maakte de meeste 

indruk.  

 

Fun by André Hoeve 

De kinderen zijn gestart met een rondleiding over de 

boerderij. Hierbij hebben ze veel dieren gezien, zoals 

koeien, kippen, honden en paarden. Ze mochten de 

dieren ook verzorgen en vasthouden. Tijdens de pauze 

hadden de kinderen een prachtig uitzicht over de 

koeienstal. Aan het einde konden de kinderen spelen 

op de hooizolder.  

 

Landgoed Hoenderdael 

Wat een leuk park was dit. En ook het weer zat vandaag 

mee. Het was droog en er was een zonnetje. We 

hebben alle dieren gezien en gefotografeerd. We liepen 

met vier enthousiaste kinderen, twee vrijwilligers en een 

buschauffeur rond. De kinderen hebben de alpaca’s 

mogen aaien en gingen daarna door naar de 

papagaaien. Ook de beren en de leeuwen hebben we 

niet overgeslagen. Helaas was er te weinig tijd voor het 

speelpark, maar ondanks dat was het een geslaagde 

middag! 



 

Koken 

Bij het koken met Hanneke Treur rook het weer ontzettend 

lekker. De kinderen hebben een compleet  menu gemaakt en 

daarna lekker opgegeten.  Ze waren eerst druk bezig met het maken van 

lekkere M&M koekjes en er werd een lekker soepje gemaakt. Ook het 

toetje werd niet overgeslagen. Het was weer een heerlijke geslaagde 

middag! 

 

Tot morgen! 

 

 

 


