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Jaaroverzicht activiteiten “De Stekplek” 2019 

  Evenals de voorgaande jaren was er weer een samenwerking tussen De Stekplek 

en De Rots, wat betreft de organisatie van de maandelijkse activiteit op de 

kinderboerderij.  

  De kinderen konden dan op De Stekplek hun kaartje kopen en daar eerst knutselen 

onder het genot van een bekertje drinken. Daarna gingen ze dan bij De Rots een 

andere activiteit of spelletjes doen. Hiervoor gold dan een gezamenlijke entreeprijs 

van €1,50 per kind. De opbrengst werd tussen beide partijen gelijk verdeeld.  

  Het aantal kinderen dat de activiteiten bezoekt begint te stabiliseren. Iedere 

activiteit wordt op De Stekplek met flyers kenbaar gemaakt, veelal met een 

voorbeeld. Ook worden er naar alle lokale media persberichten verstuurd met 

informatie over de activiteit. Uiteraard wordt het ook vermeld op de website en op de 

Facebook pagina van de kinderboerderij. De gemiddelde opkomst lag rond de 40 

kinderen per keer. 

  Gezien het succes zal ook het komende jaar de samenwerking met De Rots worden 

voortgezet. De in 2020 te organiseren activiteiten zullen van hetzelfde karakter zijn. 

Maand Activiteit Aantal kinderen 

Januari  Schaatsjes 61 

Februari  Beker Chocolademelk 49 

Maart  Bollen poten 70 

April  Vogels op stokjes / Koningsbroche 34 

Mei  Schaapscheerfeest Ontelbaar veel 

Juni  
  

Juli  
  

Augustus  Diversen uit de oude doos 12 

September  Lapjeskat 54 

oktober   Herfst thema 41 

November  Sinterklaas thema 30 

December Kerst Thema 72 

18 december Kerst thema  

 

  In 2019 bezocht 26 keer een schoolklas De Stekplek. Voornamelijk kwamen de 

schoolklassen van Urk. De bezoekende klassen zijn voornamelijk 

onderbouwgroepen.  
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  De peuterspeelzaal van Urk bracht 6 keer een bezoek aan de Stekplek met 

gemiddeld 35 kinderen per keer. 

 

  Tijdens de tentenweken op Urk hebben 9 buurtverenigingen gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om op de Stekplek een dagdeel in te vullen. Zij maakten gebruik van 

o.a. ritjes met het trekkertje en het melken van de ranja koe. Ook zijn er een aantal 

kinderfeestjes gehouden op de boerderij en de plaatselijke gymvereniging heeft  

tweemaal een activiteitenprogramma gevolgd. De Wilhelminaschool heeft ook dit jaar 

weer met 2 groepen activiteiten gevolgd op de kinderboerderij in het kader van de 

Koningsspelen.  

 

  Het jaarlijks schaapscheerdersfeest is dit jaar gehouden op 18 mei. Het werd ook 

wel een brei en haak festijn genoemd. Ook hier weer een knutsel activiteit en 

spelletjes voor de kinderen. Daarnaast konden kinderen de schaapscheerder helpen 

met het scheren en werden producten verkocht die op de boerderij zijn gemaakt. 

Ruim 150 kinderen hebben gebruik gemaakt van de betaalde activiteiten en genoten 

van het enorme springkussen. Het was drukker dan ooit! 

 

  Ook dit jaar werden dieren/ materialen uitgeleend aan scholen (voor de 

buitenspeeldag)  en ouderenzorg van de Talma Haven en Het Dok. 

 

  Al jarenlang werken op de zaterdag jonge vrijwilligers op de Stekplek om de dieren 

te verzorgen en de boerderij schoon te maken. Deze groep bestaat over het 

algemeen uit ongeveer twaalf jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. 

Voor deze groep vrijwilligers is er een wachtlijst waar kinderen zich na hun 10e 

verjaardag op in mogen schrijven. De wachttijd is ongeveer een jaar voordat ze ook 

aan de beurt zijn. Niet alleen leren zij dieren verzorgen en afwijkingen signaleren. Zij 

leren hier ook vele sociale aspecten zoals met klanten/bezoekers om te gaan, in een 

team werken, kassawerk en vooral niet vergeten, het uitvoeren van vrijwilligerswerk. 

Veel jeugdvrijwilligers zijn jaren actief op de boerderij. Zij ontvangen voor hun inzet 

ieder jaar een kerstpakket.  

 

  Doordeweeks zijn er ook een aantal vaste vrijwilligers actief. Zij bieden 

ondersteuning bij klussen, groen onderhoud, het loket en de begeleiding van onze 

meewerkers (cliënten).  

  Het hele jaar rond zijn er stagiaires aanwezig op de kinderboerderij. Dit varieert van 

kortdurende maatschappelijke stagiaires van de lokale middelbare scholen, 

snuffelstagiaires van het Aeres en de MBO stagiaires vanuit de Friese Poort en de 

Groene Welle. 
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  De Stekplek is in 2016 gestart om het keurmerk ‘Zoönose verantwoord bedrijf’ te 

ontvangen. In samenwerking met de veearts wordt het bedrijf gescreend. Het 

keurmerk is door de GD toegekend aan De Stekplek. Jaarlijks is er controle en wij 

hebben inmiddels meerdere jaren achtereen het keurmerk mogen ontvangen.  
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