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Polderspelletjesdag
Op zaterdag 30 juni 2018 organiseert de Stichting Schaapskudde Vockestaert in
samenwerking met Wiebe Hillebrand van Lexthoen
Events een polderspelletjesdagvoor kinderen van 6 tot en met 12 jaar bij de
Schaapsboerderij de Adrianushoeve.
De activiteiten beginnen om 10:00 uur en duren tot circa 13:00 uur.
Ieder kind wordt in een (eigen) leeftijdsgroep opgenomen en elke groep doet tenminste

vier spelletjes. Die spelletjes/activiteiten zijn:
- Kanovaren op het aquaduct
- Boogschieten
- Survival over de rivier
- Boerengolf in het weiland
- Schieten met een reuzenkatapult
- Kampvuur in het weiland
In totaal is er die middag plaats voor 100 kinderen, zorg er daarom voor dat je je
snel aanmeldt, want vol is vol.
De toegangsprijs is € 2 per deelnemend kind. Wil je meedoen meld je dan aan door een
e-mail met je naam, adres en leeftijd te sturen naar n.praagman@gmail.com. De
Schaapsboerderij is gelegen aan de Woudweg 26 te Schiedam. Natuurlijk mogen je
ouders meekomen om bij alle spelletjes te gaan kijken of om lekker lui onder het genot
van een kopje thee of koffie jouw verrichtingen op afstand te volgen!
Kom als het even kan op de fiets of lopend want het is moeilijk autorijden op de smalle
weggetjes naar de boerderij en bovendien is er maar weinig parkeergelegenheid in de
omgeving van de boerderij! Zorg voor sportieve kleding en goed schoeisel!
Klik hier voor de routebeschrijving.

Weidevogels geteld
In de maanden april, mei en juni zijn de weidevogels in
alle polders geteld. In de Commandeurspolder,
Duifpolder en Klaas Engelbrechtspolder is dit gedaan
door groepen vrijwilligers van de Vogelwerkgroep
Midden-Delfland. In de andere polders hebben Michiel
van Dien en Ferry van der Lans geteld. Dit jaar is er een
derde vroege telronde in april bijgekomen, zodat er met
lastminute beheer door middel van maatwerk extra

maatregelen genomen kunnen worden als er ergens veel
vogels gezien zijn. Van elke telling zijn kaarten gemaakt
die naar de boeren zijn verstuurd. Alle boeren worden
hartelijke bedankt voor hun medewerking aan de
tellingen.

Welkom op de Adrianushoeve!
Nu de zomer is begonnen wordt het steeds drukker in het recreatiegebied rondom de
Adrianushoeve. Dat is begrijpelijk want “De Zuidrand” is een geweldig wandel-, fiets- en
skeelergebied. Vanwege deze toename van recreatief verkeer starten we op de
Adrianushoeve in de maanden juli, augustus en september een experiment: bezoekers van
het gebied worden uitgenodigd om op de boerderij te komen kijken.
Er is altijd wel iets waar u van kunt genieten:
- een klein museum met een verzameling oude landbouwwerktuigen en huishoudelijke
zaken
- in de buurt van de boerderij een demonstratie door de herder met zijn hond en de kudde
(sowieso is de herder in de Zuidrand met de kudde, soms wat verder weg van de boerderij)
- van een kopje koffie, thee of fris
- en soms wordt er voor kinderen voorgelezen
De Adrianushoeve als pleisterplaats voor de bezoekers van het gebied is elke woensdag
open van 10:30 tot 16:00 uur.
Je leest vaak dat er te weinig gelegenheid is om ergens even te zitten en gezellig iets te
drinken in Midden-Delfland. In onze hooiberg of in de boerderij is daar volop gelegenheid
voor! Wij zijn benieuwd of we in deze proefperiode direct merken dat er voldoende animo
is. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan gaan we proberen de openstelling langzaam uit
te breiden naar meer dagen, bijvoorbeeld in het weekend.
Om een en ander in goede banen te leiden hebben we al enige tijd de hulp van een aantal
cliënten van Parnassia, Reakt en Middin. Dit betreft mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt, die helpen bij het klaarmaken van de koffie en thee. En mogelijk ook bij het
bedienen van de bezoekers, dit onder begeleiding van een gastvrouw of gastheer. Al met al
een leuke maar ook wel spannende aangelegenheid.
Graag zouden we extra vrijwilligers willen begroeten zodat we voldoende mensen hebben
om een realistisch niet te druk rouleerschema voor elke gastheer en gastvrouw kunnen
opzetten.
Wie weet bent u/jij in de wieg gelegd voor gastvrouw of gastheer! Neem als u mee wilt
helpen als gastvrouw of gastheer contact op met: Niek Praagman (belangstellenden mail
naar n.praagman@gmail.com of tel. 015-2563328)
Tot ziens op de Adrianushoeve!

Winst & weidevogels
Louis Bolk Instituut startte dit jaar met hun
onderzoeksproject Winst & Weidevogels. Het doel van
het onderzoek is het ontwikkelen en uittesten van
effectieve en inpasbare maatregelen voor weidevogels,
aansluitend op de moderne landbouw praktijk. In
Midden-Delfland worden hiervoor op verschillende
plekken insecten gemonitord. Ook is een proef gestart
om het effect van het gebruik van bokashi (Japans voor
“goed gefermenteerd organisch materiaal”) op maisland
te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar de invloed
van bokashi op het insectenleven. Later dit jaar zullen op
verschillende plekken kruidenmengsels worden
ingezaaid ten behoeve van het insectenleven. De
gedachte hierachter is dat een rijke insectenleven de
(weide)vogels meer voedsel en dus betere
overlevingskansen geeft.

20 juni afsluitende BBQ
Vogelwerkgroep Midden-Delfland
Woensdag 20 juni organiseerde de Vogelwerkgroep
Midden-Delfland hun jaarlijkse BBQ om alle
vrijwilligers en boeren te bedanken voor hun inzet.

Iedereen was van harte welkom bij familie Van Nierop in
de Duifpolder. Op de BBQ lag dit jaar vlees van
de Delflandse Vleesmeesters. Er werd teruggekeken op
een druk weidevogelseizoen.
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