
A. Melkveehouderij Kattenberg  
Bisschopswetering 63A 

B: Scharrelkippenbedrijf Van den 
Heuvel  
Bisschopswetering 67 

C: Vleeskalverenbedrijf Fam. Altena 
Bisschopswetering 71 

D: Boer Pelleboer 
Oude Wetering 139A 

Zelf zien waar de melk vandaan komt dat 
kan bij ons!! Je kan bij ons rondkijken en 
lekkere dingen proeven ook zijn er 
verschillende activiteiten voor kinderen 
waaronder een speurtocht en kun je bij ons 
picknicken!! 
 
Picknick Kosten volwassene €7.50, kinderen 
€5,00 

Kippen kijken, oude tractoren, 
springkussen, ‘Heerlijk uit de 
streek’ komt met de foodtruck. 
 
 

Kijkje in de kalverstal met uitleg 
Verkoop van broodje kalfsburger 
Demonstratie schapendrijven en 
workshops wol vilten, stand van de 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta en St. 
Particuliere Landschapsdiensten 
IJsseldelta + 
 
Geen kosten, excl. evt. consumpties 
 

Graag laten wij u meebeleven en genieten 
van het platteland door u een kijkje te laten 
nemen in het leven van de natuurboer.  
Boerderij PolderZicht van BoerPelleboer is 
hier volledig voor ingericht.  
 
Er tal van activiteiten te doen tijdens de 
open dag op deze biologische 
melkveehouderij. Er zijn diverse workshops, 
je kunt dieren knuffelen, weidesurfen, kano 
varen, lunchen en heerlijke biologische 
producten proeven.  
 
Voor bepaalde activiteiten wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. 

E: Melkveebedrijf Van der Klocht  
Oude Wetering 120 

F: Houthandel & Meubelmakerij 
Wielink Kerkwetering 5 

G: Zorgboerderij De Rietstulp 
Nieuwe Wetering 18 

H: Vleeswinkel Van der Weerd  

Rondleiding op ons melkveebedrijf met 
uitleg bij de melkrobot. Catering op de 
deel. Skelterbaan en Bibber Bob en ranja 
voor de kinderen. 
  
Alfa Accountants trakteert op ijs van ‘t 
Glinthuys. Mastenbroek Toen en Europa 
Kinderhulp Oekraïne en andere 
standhouders staan op ons erf. 
  
Geen kosten, behalve evt. consumpties en 
aankopen. 
.  

Houtzaagkunst 
Springkussen  
Vogelhuisje maken 
Spijkerslaan 
Kijkje in het bedrijf  
 

Om  11 uur wordt de winkel en melktap 
officieel geopend door wethouder 
Slingerland. 
 
Een proeverij van lokale producten 
waaronder wijn, kaas en boerenijs en 
een terras met koffie en wat lekkers en 
heerlijke broodjes van de Smaeck van 
Campen. 
Kinderen kunnen een strippenkaart 
kopen voor diverse activiteiten en 
lekkers. Er is een workshop met stro 
figuren. 
 
De rest blijft nog een verassing:) 
 

Proef en geniet van de (H)eerlijke producten 
van Vleeswinkel Van der Weerd. Er is bij ons 
gelegenheid voor een kopje koffie/thee of 
frisdrank met gebak en een broodje 
IJsseldeltaburger. Verder is er een 
IJsseldeltamarkt, springkussen, skelterbaan, 
ritje met de pony, speurtocht met de 
kinderen. En een presentatie over 
eenjaarrond met de imker en faunabeheer 
in de polder. Ook kunt u zien hoe enkele 
mannen eenden korven aan het vlechten 
zijn.  
 
Picknick Kosten volwassene €7.50, kinderen 
€5,00 
 


