
 

Boerderijmiddag 

29 juli  

2016 
Een echte Beemster middag op de vrijdagmiddag in de Beemster Feestweek. 
Met activiteiten voor jong en oud in het teken van de Boerderij. Dit jaar is het 
thema Schaap.    
Op de Marktpleinen in Middenbeemster. Van 13.00  tot 16.00 uur 
Vrij entree 
 

 Ringsteken voor ponyruiters 

 Ponykeuring 

 Hondenshow 

 Huisdierenkeuring 

 Beemster producten en – ambachten 

 Ponyrijden 

 Activiteiten voor jong en oud 
 
 
 

  

Proef het 
Beemster 
Boerenleven! 
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Programma in het kort 
 

13.00 uur: Opening Boerderijmiddag door voorzitter Jaap Bark 

13.00 uur: aanvang ringsteekwedstrijden op het marktplein bij de Snackbar, 
per rubriek aansluitend prijsuitreiking, daarna Ponykeuring  

13.30 uur: aanvang Hondenshow, marktplein Onder de Linden 

14.30 uur: aanvang keuring kleine huisdieren door dierenarts de Rijp, 
aansluitend bekendmaking Huisdier van de Dag 

14.00 en 15.15 uur: Demonstratie schaapscheren door Peter Kater  

Na afloop van het ringsteken, ong. 14.00 uur: Aanvang Ponykeuring 

15.45 uur:  Uitslag koemelkwedstrijd voor kinderen, uitreiking van de Jan 
Bouwesbokaal voor de beste koemelker, prijsuitreiking spijkerslaan en 
appelschillen 

16.00 uur: einde Boerderijmiddag 
 

Gedurende de hele middag: 
 

Op het plein bij ‘Onder de Linden’ en rond de kerk: 

 Kleindierenvereniging het Raskonijn demonstreert raskippen en -konijnen. 

 Knuffelhoek met jonge konijntjes  

 Workshop met klei voor kinderen door Evalien de Lange van De Boetserie 

 Het kalf Frida  van fam. Knip schetsen  

 Limonade en chips voor de kinderen 

 Wedstrijd (kunst)koemelken  

 Graanzwembad 

 Schapen scheren 

 Appel schillen 

 Traptrekkerparcours voor de allerjongsten (na de hondenshow) 

 Heerlijke schapenijs  

 Verscheidene kramen met o.a. Beemster producten en ambachten 

 Voor de kinderen wie maakt de langste krul?? Frans Konijn 

 Wedstrijd spijkerslaan  

 Koffie- en theehoek om even bij te komen 

 Er rijdt een aanspanning met haflingers van J. de Boer door 
Middenbeemster. Iedereen die wil, kan een rondje mee. 

 Een rondje om de kerk op een pony  (50 cent) 

 Enkele roofvogels van Bert Schoo 
 
Els Stolp en Paulien Staver  zijn de ‘spreekstalmeesters’. 
 

Op het plein bij de snackbar: 

 Ringsteken voor ponyruiters in twee groepen en aansluitend ponykeuring 

 Koeien, schapen, pony’s en paarden 
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1. Huisdieren  
 
Aan de jongens en meisjes die hun huisdier hebben opgegeven voor de 

huisdierenkeuring. 
 

Allereerst willen we je hartelijk bedanken dat je je huisdier hebt opgegeven 
voor de Boerderijmiddag op 29 juli a.s. in Middenbeemster.  
 

Waar moet je zijn? 
De kleine huisdieren worden ongeveer 12.45 uur verwacht bij Onder de Linden 
in Middenbeemster. Er staan kooien klaar. Op de kooien vind je een kaartje 

met je naam, daar moet je dier in. Om 14.30 vindt de huisdierenkeuring 

plaats. Iedereen wordt om de beurt bij dierenarts  van 

Dierenartsenpraktijk De Rijp verwacht. Zij keurt je dier en voorziet het van 

commentaar. Uiteindelijk wijst zij het huisdier van de dag aan. Elk dier 
krijgt een keuringsrapportje en voor iedere inzender is er een herinnering en 
een aardigheidje, gesponsord door de Welkoop.  
Om 16.00 uur is de Boerderijmiddag afgelopen. In verband met het opruimen 
vinden we het prettig als je je dier dan gelijk naar huis brengt. 
 

De inzendingen: 
 

1.1 Konijnen 
 

 
1. Punkie voedster en Bamboe gecast Ram, leeuwenkopkonijnen, 1,5 jaar,  
   Inz. Eefke (7)en Wout  Kwantes, ,  Zuidoostbeemster 
 

2. Vlaamse reus Flappie, J Bark, West-Graftdijk 
 

 
 

1.2 Cavia’s  
 
1.  Semmy,Sommy en Sammy , beertjes  

 Inz.Rosalie Groot(15)   
 
2. Aafje en Caafje,  
    Inz. Joeri Groot (12), Middenbeemster 
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Dit jaar het Thema schaap  
 
Laten we jullie zien hoe we met de wol omgaan. 
Nadat het schaap geschoren wordt , 
Gaan de dames Joke en Betsie Roet laten zien hoe je kunt vilten  
We hebben ook een echt spinnenwiel om wol van te maken. 
 
De kinderen mogen ook vilten 
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2. Hondenshow 
 

Aan de jongens en meisjes die hun hond hebben opgegeven voor de 

Hondenshow. 
 

 

Leuk dat je je met je hond hebt opgegeven voor de Boerderijmiddag op 31 juli 
a.s. in Middenbeemster.  
 

De honden worden om ongeveer 13.00 verwacht. Om 13.30 u. begint de 
hondenshow in de speciale hondenring op het plein bij Onder de Linden. Elke 
hond krijgt een kaartje met een nummer, zodat je je op volgorde kunt opstellen. 
In de ring zijn een aantal hindernisjes neergezet die je je hond dient laten te 
nemen (aan de lijn). Je mag iets over je hond vertellen en als het lukt een 
kunstje laten doen. Els Stolp is de spreekstalmeester en Dierenartsenpraktijk 
De Rijp is de jury en wijst de winnaar aan. Elke deelnemer krijgt een presentje, 
beschikbaar gesteld door de Huisdierenbazaar in de Rijp. De show zal 
ongeveer een half uur duren. 
 

Deelnemers: 
 

1.  Sem Spelt, 4 jaar, Westbeemster  
      Jack Russell Nico 11 jaar  
 
2. Chuck Mulder, 3 jaar, Middenbeemster 

 Jack Russell Tutti 
 

3. Julia Spelt, 2 jaar , Jack Russell Lotje 13 jaar 
  

4. Tycho van de Nes 6 jaar , middenbeemster  
 

 Cane Corso Diesel ,3 jaar 
  

5. Aron Ittmann 8 jaar, Labrador Baron 6 jaar  
 

 
6. Danae Besseling 6 jaar ,    jaar  Chihuahua  Pip, 2 jaar   

 
7. Jando van Loon, 7 jaar,beemster , Jack Russell , Polly 10 jaar  
 

 
8. Mats van de Nes 3 jaar , Cane Corso Diesel, 3 jaar  

 
9. Maartje Kwantes ,10  jaar , Zoe 3 jaar  
 

 
10. Jaylin Dekker 6 jaar , Chihuahua teefje 2 jaar  
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3. Paarden-, pony- en schapenrassen, en koeien 
 
Aan de eigenaren van het groot vee, 
 
Fijn dat u gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging om uw dieren tentoon te 
komen stellen! Tussen 12.00 uur en 12.45 kunt u het vee aanvoeren op het 
Marktplein bij de Snackbar. Gelieve na die tijd niet meer te lossen op het 
Marktplein in verband met de verkeersveiligheid. Parkeren kan op de 
parkeerplaats bij het Gemeentehuis. Hier graag de aanwijzingen van de 
verkeersregelaar opvolgen. 
Om 16.00 u. is de Boerderijmiddag ten einde. Vanaf die tijd kan gestart worden 
met inladen en huiswaarts keren. 

 
3.1 Koeien van fam. Knip, Noordbeemster 
 
Naam: Annie 111                Oornummers van Annie 111  is  NL 7659 3403 9 
                                                                
50% MON en 50% HF               
Witrug  
 
Vader: waakhoeks lynnix 
Moeder : Annie 105 
 
4 jaar oud en heeft 3 keer geklaft. 
 

---------------------------- 
Rosa 2 
Geboortedatum: 15-3-2014  
 
37% HF, 25% Blaarkop, 12% MRY, 12% Fleckvieh  en 12% MON 
 
Moeder: Puck 177 (57% ONB, 25% HF en 12% MRY) 
Vader: Crysoorder 158 (50% Blaarkop, 37% HF en 12% MRY) Een zelf gefokte stier. 
 
Rosa heeft 1 keer gekalft.  
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3.2 Paarden, pony’s, schapen en ezels 

 
Falabella’s (minipaardjes)  
Inzending door J. Wijnker uit Zuidermeer 

1:   Utopias Pepita. Een schimmelvalkkleurige merrie met een hengstveulen van de  

      superster hengst Jem Ima Yahoo Too. 

      De vader van Utopias Pepita is Toyhorse Tiny Prince en de moeder is Toyhorse Tiny       
      Enchantress. 

  

2:    Utopias Medusa. Een valkkleurige merrie van 1 jaar oud. 

       De vader is Jem Ima Yahoo Too en de moeder is de Amerikaanse merrie Robin, die                                          
weer  afstamt van de legendarische  Amerikaanse hengst NFC Egyptian Kings Special  
Effort.   

  

3:     Utopias Ismene.. Een blauwschimmel merrie van 1 jaar oud. 

        De vader is weer Jem Ima Yahoo Too en de moeder is Esprit SZ,  die afstamt van de                                                    
hengst Rupy van de IJselhof. 

  

   

Nederlands Trekpaard, 
2 Belzen Sanja vanSpitsbergen, merrie 

           Cindy van Spitsbergen, merrie 

Inz. T. Boon, Westbeemster 
 

Ezel 
Pino   
Inz Dimitri  
Mandemakerij De Mythe, Zuidschermer  
 
Schapen 
 

Swifter Schapen 
Inz. Remon Zijp, De Rijp 
 

Hampshire , 
 Joop Nouens 1,5 jarige en 2,5 jarige ram 
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Hampshire Down  9 ooien, 
Inz. Hetty Uitentuis, Middenbeemser 
Deze worden geschoren door scheerder Peter Kater om  
De gehele middag door . 
 

 
 
 
 

 
 
 
De schapen heten : Rona (geboren in 2008), Samira (2009), Saskia (2009), Uiltje (2011), 
Ukkie (2011), Vicky (2012) en Yakini (2015). 
Ooit is de fam. Uitentuis begonnen met twee ooilammetjes en toen werd er op advies van 
Peter Beers (fokker) geadviseerd om met de letter A te beginnen. Ze heetten Appeltje en 
Astrid.  Als er volgend jaar in 2017 lammetjes geboren worden, krijgen de ooien een naam  
met de letter Z.  Hierna begint men weer met de letter A.  
De schapen zijn mak en worden elke dag verwend met oud brood. 
 
 
 
De schapen brengen gemiddeld 2 lammeren groot. Bij de fam. Uitentuis zouden dit voorjaar 
geen lammetjes geboren worden. Er was geen goede stal voor hen en daarom besloten ze 
geen huurram erbij te doen. Echter een van de jonge rammetjes sprong over de sloot en 
waren er toch twee ooien drachtig geworden.  
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4. Beemster Ambachten en Producten  
 
Aan de kraamhouders tijdens de Boerderijmiddag,  

 
Leuk dat u aanwezig kunt zijn tijdens de Boerderijmiddag op 29 juli a.s. in 
Middenbeemster.  
 
De Boerderijmiddag begint officieel om 13.00 uur. Vanaf 11.00 uur bent u 
welkom om de kraam te komen vullen / inrichten. Op één van de kramen is uw 
naam genoteerd, elke kraam is drie meter lang. Zorgt u ervoor dat het bij ons 
bekend is of u stroom en/of water nodig heeft? Bijgevoegd is de lijst met 
kraamhouders, 
 
Op de bushalte kan alleen geladen en gelost worden, maar niet geparkeerd. 
Houdt u er rekening mee dat een parkeerplek dichtbij niet makkelijk te vinden 
is en dat de politie zich strikt aan de regels houdt. 
  
Om 16.00 uur is de Boerderijmiddag ten einde. In verband met de voortgang 
van opruimwerkzaamheden zouden we het prettig vinden als u vanaf die tijd 
start met inpakken. 
 

Vrijwillige Bijdrage 
Het is nog steeds mogelijk om u de kraam kosteloos aan te bieden. Maar om 
onze kosten toch enigszins te drukken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage 
Aan het begin van de middag kunt u uw bijdrage inleveren bij één van de 
vrijwilligers in Onder de Linden. En anders komen we ook langs . 
 Alvast bedankt! 

 
 

Overzicht van de kraamhouders: 
 

 

 De Boerderij van Odion te Middenbeemster presenteert zichzelf met 
handgemaakte bakkerijproducten, keramiek en weefproducten. 

 

 De familie Uitentuis laat u kennis maken met zelfgemaakte Noordhollandse 
Messekleverkaas. 

 

 Petra van Lienen komt met haar workshops bloemen en verkoop van 
bloemen 

 

 Margreet Belkom laat u jam en zoetzuur proeven van eigen erf. Ook te 
koop. 
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 H. van Rooyen uit Noordbeemster komt met fruit. 
 

 Zorgcentrum Middelwijck verkoopt handgemaakte handwerkproducten.  
 

 Mandenmakerij de Mythe uit de Schermer demonstreert haar ambacht in 
allerlei vormen. 

 

 Het Agrarisch Museum stelt agrarische gebruiksvoorwerpen tentoon met het 
thema Schaap 

 

 Peter Conijn demonstreert van alles dat met de bijenhouderij te maken 
heeft. 

 

 Museum Betje Wolff geeft een beeld van haar huidige activiteiten. En ook 
actief met thema schaap 

 

 Familie Waal van boerderij Sonnevanck verkoopt biologische 
boerderijproducten. 

 

 Mevr Roos heeft prachtige boerderij kaarten te koop 
 

 Mevr Krul  laat haar passie zien kant klossen 
 

 Annette Kraakman heeft leuke zelfgemaakte landelijke spulletjes. 
 

 Campina Zuivel laat u kennismaken met overheerlijke zuivelproducten 
 

 Paul Stolp exposeert zijn schilderwerk, is eventueel te koop 
 

 Nel Worp heeft allerlei leuke boerderijkadootjes in haar kraam. Met het 
thema Schaap 

 

 De cono  de echte Beemster Kaas  
 
 
 

 Meubelmaker Frans Konijn heeft een leuke  actieviteit voor kinderen  
Om in aanraking te komen met hout schaven 
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5. Ringsteken voor ponyruiters 
 

Aan de jongens en meisjes die zich hebben opgegeven voor de 

ringsteekwedstrijd. 
 

Leuk dat je (weer) mee komt doen aan de ringsteekwedstrijd voor ponyruiters 
tijdens de boerderijmiddag op 29 juli a.s. in Middenbeemster.  
 

Waar moet je zijn? 
Je wordt met de pony om 12.30 uur verwacht op het Marktplein bij snackbar ‘t 
Middenpunt in Middenbeemster. Je kunt je pony het beste uitladen op de 
parkeerplaats bij het Gemeentehuis (daar kan ook geparkeerd worden), om 
vervolgens lopend naar het Marktplein te komen. Daar kan je pony vastgezet 
worden. Om 13.00 uur wordt gestart met de groep  tot en met 8 jaar. 
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats, voor iedereen is er een herinnering, 
dus zorg dat je erbij bent. Na deze groep is de groep 9 t/m 15 jaar aan de beurt 

(ongeveer 13.30 uur) met weer aansluitend de prijsuitreiking. Elke deelnemer 

ontvangt een tegoedbon van onze sponsor: Eterij ‘t Middenpunt 
 
Het kan altijd iets in- of uitlopen, dus blijf in de buurt. Met vragen kun je bij de 
heer de Wildt terecht, hij verzorgt ook het commentaar bij het ringsteken. We 
verwachten uiteraard dat je een betrouwbare pony meeneemt die keurig 
gepoetst en netjes getoiletteerd is.  
 

Schoonste geheel 
Je mag verkleed komen, voor het schoonste geheel is per groep een speciale 

prijs beschikbaar gesteld. Het dragen van een goedgekeurde cap is deze 

middag verplicht en meedoen is op eigen risico.  
 

De deelnemers: 
 

Groep 1;   t/m 8-jarigen, begint om 13.00 uur  

 

1. Tayler,                    4 jaar          zoB                    Polly, zwarte shet 
2. Anne Lucas  5 jaar  ZOB   Black Beauty 18 jr 105cm 
3. Dorien Leeuw         9 jaar  oosthuizen          Volumia 14 jaar kwpn 1.48 
4. Linda Lucas         10 jaar         MB   Pacific  12 jaar 1.45 
5.  Michelle,                 8 jaar         ZOB                   Heidi, vos shet 
6 . Kim,                        8 jaar         ZOB                   Pino, zwarte shet 
7.  Elenore Leeghwater  jaar         west gr               Ninjo 
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Groep 2;  9 tot en met 15-jarigen, begint omstreeks 13.30 uur  

 

1. Kaelynn,       9 jaar                  Dora, Vos she 
2. Danielle, 11 jaar                 Surprise, Appaloosa 1,10m. 
3. Anniek,     9 jaar                 Lucky, zwarte shet 
4. Muriël,      9 jaar                 Kirsten, schimmel shet 
5. Jackie,      9 jaar                Carly, zwarte shet 
6. Yara,         9 jaar                Smokey, kruising grijze shet 
7.  Romke , 11 jaar                Nitty a pony 18 jr  
8. Elvira van den Hoek  11 jaar  , Pony Lievos  
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6.  Ponykeuring 
 

Aan de jongens en meisjes die hun pony hebben opgegeven voor de 

Ponykeuring. 
 

Leuk dat je mee komt doen aan de Ponykeuring tijdens de Boerderijmiddag op 
29 juli a.s. in Middenbeemster.  
 
De Ponykeuring vindt plaats op het Marktplein bij Onder de Linden in 
Middenbeemster, na afloop van de ringsteekwedstrijden. Het is de bedoeling 
dat je je pony uitlaadt op de parkeerplaats van het Gemeentehuis (daar kan 
ook geparkeerd worden en is een verkeersregelaar aanwezig om aanwijzingen 

te geven), om vervolgens lopend naar het Marktplein te komen. Vanwege de 

veiligheid kan er na 12.45 uur niet meer uitgeladen worden op het 

Marktplein zelf. We verwachten uiteraard dat je een betrouwbare pony 

meeneemt die keurig gepoetst en netjes getoiletteerd is. Meedoen is op eigen 

risico.  
 
Naar verwachting start de keuring rond 14.00 uur, als het ringsteken is 
afgelopen. Eerst groep 1, aansluitend groep 2. 

 

De keuring 
Er wordt gekeurd in 2 groepen. Voor de keuring wordt van je verwacht dat je je 
pony gaat voorbrengen, in stap en in draf. Tevens moet je hem of haar netjes 
kunnen opstellen. De jury, Carola Knip en Erica Helder, beoordeelt de pony op 
zijn of haar conditie en de gangen. Na afloop geeft dierenfysiotherapeut Kim 
Ligthart van Animal Dynamics een demonstratie pony masseren. 
 

Schoonste geheel 
Naast de kwaliteiten van de pony zal de jury ook bekijken hoe de pony is 
getoiletteerd en hoe de begeleider er uitziet en de pony voorbrengt. Volgens de 
keuringsetiquette hoort de begeleider in het wit gekleed te zijn. Per rubriek is 
hiervoor één prijs. 
 

Prijzen 

Voor elke deelnemer is er een herinnering en een tegoedbon van onze 

sponsor: Eterij ’t Middenpunt! 
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Deelnemers Ponykeuring: 
 
Groep 1, deelnemers t/m 8 jaar 
 

1.Anne Lucas         5 jaar        Black Beauty 105 cm 
2. Leonie Langerijs  8  jaar     Tom 13 jaar shetlander   
3. Coco Lohstra en  6 jaar  
  Jackie Langeveld  2,5 jaar    Mr Macho 4 jaar palomini shet 90cm 
4. Quinty,                8 jaar       Lucky, zwarte shet 
5. Michelle,             8 jaar       Heidi, vos shet 
6. Lisa Lamphen    3 jaar       Dinky 30 jaar 115 cm 
7. Kaylee,               7 jaar      Smokey, kruising grijze shet 
8.Tayler,                4 jaar       Polly, zwarte shet  
 

 
 
Groep 2, deelnemers t/m 13 jaar 

1. Linda Lucas        10 jaar ZOB        Black Beauty, 18 jaar  
2. Indy,                    12 jaar -               Carly, zwarte shet 
3.  Britt,                   12 jaar -               Pino, zwarte shet 
4.  Bo,                     13 jaar -               Emmy, appaloosa 1.20m 
5.  Kaelynn,               9 jaar -               Dora, Vos shet 
6. Romke Schulting 11 jaar                 Nitty 18 jaar A pony 
7. Danielle               11 jaar -               Surprise, Appaloosa 1,10m. 
8. Muriël,                   9 jaar -              Kirsten, schimmel shet ,               
 9.            ,De Mythe    jaar                 Teuntje  

 

 

 

Sponsoring 
 

 

De Boerderijmiddag is een onderdeel van de Beemster Feestweek en wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Beemster Gemeenschap.  
De volgende mensen en bedrijven waren bereid ons nog eens extra te steunen 
zodat onze middag nòg meer te bieden heeft. 
Onze dank hiervoor! 
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 Dierenartsenpraktijk De Rijp te De Rijp 

 Santhe Banket bakkerij Middenbeemster  
 

 Voergoed Fourage, Middenweg 78, Beemster 
 

 Jan Bouwes te Zuidoostbeemster 
 

 Jos van der Lee, groenteboer, Middenbeemster 
 

 Eterij ’t Middenpunt, Middenbeemster 
 

 Schapenijs  
 

 Campina Zuivel 
 

 Huisdierenbazaar, De Rijp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
boerderijmiddag@gmail.com 
Facebook: Boerderijmiddag 

 

mailto:boerderijmiddag@gmail.com

