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HOERA 25 JAAR DE BEESTENBENDE! - Verhaal van beheerder Yves Lodewijks
 Wat is het toch altijd weer een feest als je in de ochtend aan komt op de 
 kinderboerderij. De eerste begroetingen zijn door Floor en Kobus die bij de paddock op je  

 staan te wachten of hun hoofd uit de stal steken. Je ziet ze denken ‘hè hè, daar komt het eten 
 weer aan’.

Dan loop je rustig naar de stal toe waar Belle en Bessie (de varkens) heerlijk liggen te slapen 
diep in het stro. Wat lijken ze toch eigenlijk op mensen, heerlijk de dekens bijna over hun hoofd 

getrokken en pas hun bed uit komen als ze de voerkist horen open gaan. Dan beginnen ze te 
knorren, waardoor gelijk de hele kinderboerderij wakker is. Ja, en dan moet je echt gaan begin-
nen met het voeren van de dieren. Dat is natuurlijk het mooiste begin van de dag!

De Beestenbende bestaat 25 jaar en dat is echt te merken! De buurtbewoners die elke dag met 
de hond langslopen maken een praatje met je. Ze zijn benieuwd hoe het gaat en ze vinden het 
heerlijk om langs de boerderij te lopen en te zien wat er elk jaar verandert op de boerderij.

Floor en Kobus zijn van alle dieren het langst op de boerderij. Ze zijn nog steeds een publiek-
strekker en herkenningspunt voor velen. Ze zijn al 34 en 33 jaar oud, een mooie leeftijd waarop 
ze lekker rustig aan mogen doen. Jarenlang hebben ze geweldig werk voor de boerderij gele-
verd, van rondjes rijden met bezoekers op de rug tot het trekken van ponywagens op verjaar-
dagsfeestjes. Nu kunnen zij genieten van een welverdiend pensioen. Elke week wordt er met ze 
gewandeld en worden ze gepoetst door vrijwilligers, hier genieten Floor en Kobus.

Nu gaan we voor de volgende 25 jaar Kinderboerderij de Beestenbende! Hoe de boerderij er over 
25 jaar uit ziet is een verassing. Maar, we weten dat het altijd een gezellige boerderij blijft waar 
heel Almere zich kan vermaken met dieren en leuke activiteiten.

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet de afgelopen 25 jaar om hier een prachtige plek van te 
maken!
We zien jullie graag weer op de Kinderboerderij!

Yves Lodewijks,
Beheerder Kinderboerderij de Beestenbende, Stad & Natuur
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Na het schrijven van dit bericht is helaas onze lieve pony Floor overleden. Samen met Kobus was Floor 
het gezicht van de Kinderboerderij de afgelopen 25 jaar. Iedereen zal haar missen.

Geboren 17 juni 1984 in Kerk Avezate
Overleden 30 november 2017 te Almere

Floor is vanaf het begin van de Beestenbende 25 jaar geleden op de Kinderboerderij. Op haar 
rug hebben heel veel Almeerse kindjes een rondje gereden, in de loop der jaren heeft ze veel 
lieve verzorgers gehad. Wij zijn dan ook zeer verdrietig dat we in goed overleg met de veearts haar 
hebben moeten laten inslapen. De afgelopen tijd was ze al wat aan het kwakkelen en hielden we haar 
nauwlettend in de gaten met de veearts. De laatste 24 uur was haar toestand echter zo verslechterd dat 
we in goed overleg hebben besloten om haar de rust te geven die ze verdient.  
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Heel 2017 stond voor Kinderboerderij de Bees-
tenbende en Stad & Natuur in het teken van 
het 25-jarig bestaan van de boerderij. Tijdens 
het lentefeest in het voorjaar hebben wij dit 
gevierd met de bewoners van de bouwmeester-
buurt en de bezoekers van de kinderboerderij. 
Hierna hebben kinderen 5 weken lang kunnen 
helpen met het maken van vogelhuisjes die 
inmiddels aan de gevel van het gebouw han-
gen. Op 4 november heeft Stad & Natuur met 
(oud) medewerkers, vrijwilligers, verzorgers, 
stagiaires en bestuursleden een reünie geor-
ganiseerd. Tijdens deze reünie was er genoeg 
tijd om herinneringen met elkaar op te halen, 
maar ook om de herinneringen op te schrijven! 
Deze nieuwsbrief is een speciale editie om de 
herinneringen van de afgelopen 25 jaar vast te 
leggen! Wij willen iedereen bedanken voor zijn 
of haar hulp en inzet de afgelopen 25 jaar én 
voor het delen van prachtige herinneringen!

BEIERSDORF 25 JAAR GELEDEN
Wat in zo’n overzicht, 25 jaar Kinderboerderij de 
Beestenbende, zeker niet mag ontbreken is de 
belangstelling die het bedrijf Beiersdorf al die 
jaren getoond heeft. Niet alleen heeft het de 
boerderij er neergezet maar ook zo’n 15 jaar de 
voerrekening voor de kinderboerderij betaald. 
Elk jaar was er een ontmoeting met de directie 
van Beiersdorf en de penningmeester van de 
kinderboerderij. Daarbij werd de jaarrekening 
ingezien en dan kwam er altijd een toezegging 
van weer een jaar betalingen van de voerreke-
ning. 

Daar bleef het niet bij, zodra er in het land 
een besmettelijke ziekte onder dieren uitbrak, 
kwam er een telefoontje waaruit bezorgdheid 
sprak. Ook kwam er regelmatig hoog bezoek op 
de boerderij. Een nieuw directielid wilde graag 
op de boerderij komen kijken waar het sponsor-
geld naar toe ging. We hebben die belangstel-
ling altijd zeer waardevol gevonden en we hin-
gen bij ons jaarlijkse Lentefeest dan ook graag 
de Beiersdorf vlag uit.
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BEDANKT

IEDEREEN VOOR 
ALLE 
HULP!



DE BEESTENBENDE
NIEUWSBRIEFUITGAVE

2017WAT IS JOUW LEUKSTE HERINNERING?
In de 25 jaar dat we bestaan zijn er heel wat 
dieren aangeboden/over het hek gezet. Veel te-
lefoontjes met vraag voor een plekje voor het 
konijn waar de familie ineens allergisch voor 
geworden was. Op een noodkreet antwoordde ik 
nog al eens met: U kunt uw konijn brengen wan-
neer u  een jaar vrijwilligerswerk op de boerderij 
komt doen. Niet elke dag maar een zaterdag/
zondag middag in de maand. Meestal kreeg ik 
dan te horen: Oh nee geen tijd. Maar een keer 
was er een vader die dat wel wilde. En deze va-
der heeft een paar jaar met zijn zoontjes vrij-
willigerswerk gedaan. Een echte top vader die 
daarmee de boerderij en zijn zoontjes een groot 
plezier deed.    

Rianna en Fleslam Lola
Voorjaar 2015, Lammerentijd voor het eerst 
sinds ik vrijwilliger ben bij Kinderboerderij de 
Beestenbende dat er een fleslam was genaamd 
Lola. Lola moest 5x per dag de fles hebben. Dus 
als het weer tijd was voor haar fles en zag je 
kwam ze heel blij achter je aan lopen, ook als je 
geen fles had liep ze heel vrolijk achter je aan en 
kwam ze lekker knuffelen.

De liefdevolle boerderij van Maretje
Kerst, ik weet het jaar niet meer. De vos is langs 
geweest. Het betekent het einde van de een-
denwei. En de eerste en enige keer dat we hier 
huilend hebben rondgelopen. Want nergens 
krijgen we zoveel liefde en dankbaarheid dan op 
dit kleine plekje. 

De Beestenbende in vrieskou met Diane Mollee
Ik weet niet waar te beginnen, maar wekelijks 
langs de deuren om eieren te verkopen. IJskoud 
in de winter, met Cor op nieuwjaarsdag voeren 
-> -10 alles bevroren -> geen automatisch drink-
bakken; Lucky de geit opgehaald in Amsterdam 
op de geitenboerderij in een kartonnen doosje.

Nieuw maar toch vertrouwd; de Beestenbende 
van Barbara
1995/1996
Dierenverzorging 4 middagen in de week. Alle 
beesten hadden een naam en alle dieren bleven 
tot hun afscheid.
2015
Dierenverzorging 2 á 3 middagen in de week. 
Alle dieren zijn nieuw voor mij, maar alle dieren 
net zo lief. Het is fijn om hier te zijn.

Tessa, Rambo en de warme chocolademelk!
Rambo was de reden dat ik hier begon. Dagen 
heb ik volgemaakt op de boerderij. De gezellig-
heid en de warme chocomel. Een tijd van mijn 
leven die ik nooit zou vergeten! Tessa

20 jaar lang een warm huis voor Sharon
De Beestenbende, 20 jaar mijn tweede huis ge-
weest. Ik ben hier opgegroeid en zoveel herin-
neringen gemaakt. Ik heb hier vriendschappen 
gesloten die nog steeds bestaan. Ik ben hier al-
tijd zo gelukkig geweest in moeilijke tijden was 
dit de plek waar ik rust kon vinden. Ik heb hier 
gelachen en gehuild. Een tijd was ik in dienst op 
donderdag en ook runde ik alles wat met paar-
den te maken had. Deze plek maakte mij tot 
wie ik nu ben. Nog steeds als ik herinneringen 
ophaal met vriendinnen gieren we om het geen 
wat we meegemaakt hebben. Ik kijk er met een 
glimlach op terug wen hoop dat deze bijzonde-
re plek anderen kan geven wat het mij gegeven 
heeft. 
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Lotte in de voerbak
Een keer toen ik ging voeren schrok ik zo van 
een parelhoen tegen me op vloog dat ik hele-
maal onder zat.

Lianne en Floor, samen een geweldige jeugd
Mijn tijd op de boerderij was geweldig! Ik mis ie-
dereen en zeker Floor nog elke dag! Ik kwam hier 
rond mijn 14de levensjaar. (via Sharon Holts). Als 
klein meisje begonnen met het verzorgen van 
‘de Floor’! Ze werd mijn beste vriendin. Jaar in 
jaar uit genoten van haar gekke streken en fijne 
ritten. Altijd beschauwd als mijn eigen pony. Na 
vele jaren verwennen (want ik had altijd snoep-
jes bij me) kwam er voor mij een einde aan deze 
geweldige tijd. Ik herinner mij alles nog wat wij 
hier hebben mee gemaakt. Veel vriendinnen en 
lieve vrienden verder kijk ik terug naar mijn ge-
weldige jeugd, dankzij kinderboerderij de Bees-
tenbende. 

De kinderboerderij is voor mij net een 2de thuis 
geweest. Ik was er bijna dagelijks te vinden. Gek 
op de beessies, met name veel leuke dingen be-
leefd met Floor en Kobus.

Twee generaties op de boerderij, Heide Knape
Toen mijn dochter +/- 2 jaar was bezochten wij 
regelmatig de boerderij. Ze was toen al gek op 
dieren en nu nog steeds. Toen ze +/- 10 jaar 
was zei een medewerkster tegen ons “waarom 
worden jullie geen vrijwilliger?” En dat hebben 
wij gedaan! Met veel plezier werken we 1x per 
maand met elkaar op de boerderij, heeft mijn 
dochter vakantie…. Dan gaat ze vrijwillig wer-
ken op de boerderij! Heerlijk om de liefde voor 
dieren door te kunnen geven.

Vanaf het begin een trouwe gast. Gerda Buijs

Sanne haar spannende ritten op Kobus
Ik ben begonnen op de Beestenbende als 8-ja-
rig meisje. Ik kwam altijd met mijn grote zus 
Femke mee. Ik was dan helemaal blij als ik op 
Kobus mocht rijden. (Kobus was wat minder blij, 
want die gooide wij er weer net zo hard af!) Mijn 
droom kwam dan ook uit toen ik vaste verzor-
ger mocht worden! Mijn leukste herinneringen 
zijn dan ook de ritten die ik zowel met Kobus 
als Floor heb mogen maken en alle lieve leuke 
mensen die ik hier heb ontmoet. Ook heb ik hier 
4 jaar mogen werken als beheerder en dieren-
verzorgster. Een hele mooie leuke baan die veel 
voldoening geeft! 

Rubiette was elk vrij uurtje op de boerderij
Altijd erg gezellig met de vrijwilligers, kwam al-
tijd elk vrij uurtje om te helpen, leuke tijd gehad. 
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Noralie, heen en weer naar Muiderberg voor 
Rambo!
45 minuten heen en terug op de scooter vanaf 
Muiderberg naar Almere Buiten. Zo leuk vond ik 
het om naar Rambo mijn eerste verzorg pony te 
gaan. Ook alle andere dieren moesten geknuf-
feld worden. Tot grote ergernis van mijn zus En 
wat een lol hadden we hier! Rambo met zijn 
gekke streken (achteruit de vaart in, huppe-
lend over de brug, etc.) En wat was ik verliefd 
op Henk de haan. Ook veel gelachten met alle 
vrijwilligers. Een heerlijke tijd!

Tochtjes op Rambo en katten knuffelen in de 
winter met Florianne
Tochtjes langs de vaart. Ik op Floor, mijn zusje 
op Rambo. Van heerlijk rustig kuieren naar ren-
galop vanwege een paraplu of grasmaaier. Aan 
galopperen door slechts “prrr” te zeggen en 
vervolgens maar op een boom afrijden om weer 
tot stilstand te komen. Met katten knuffelen in 
de winter en lammetjes voeren in de lente. Een 
mooie tijd.

Bessie’s biggen knuffelen met Tamara
April 2016 beviel Bessie van 4 lieve kleine big-
getjes. Vanaf het moment dat ik hier kwam was 
ik al dol op de varkens. Ik had geen idee dat var-
kens zo leuk, lief en knuffelbaar waren. De big-
gen maakten het nog leuker. Uren van knuffelen 
en duizenden foto’s maken. Mijn favoriete plek-
je is en blijft bij de varkens. Tamara

Tessa, twee jaar genieten op de Beestenbende 
2016; Dat Elizabeth mij op Floor begeleidde 
naar mijn eindexamengala.
Februari 2017; Met Elizabeth Rambo en Floor, 
de laatste avond voordat Rambo werd verkocht. 
Patatjes eten en in het donker met veel lampjes 
en veiligheidshesjes door het donker een laat-
ste rit.

Gwenda haar jeugd op de Beestenbende
Ik kwam hier als 10-jarige wonen in de bouw-
meesterbuurt. Met direct zicht op de kinder-
boerderij. Ik maakte kennis met Willem. En 
kwam vervolgens elke middag na school de 
dieren voeren. Al snel maakte ik kennis met Lia. 
Van haar mocht ik op een zomerse zondag na al 
het werken een rondje op Kobus. Dat was een 
groot feest ik was net begonnen met paard-
rijden en zat als een cowboy op het zadel van 
Kobus. Niet lang daarna mocht ik Kobus gaan 
verzorgen.. Sharon ging mij even inrijden, och 
jee dat moest zonder zadel. Met heel wat aan-
moediging kreeg ik Kobus eindelijk in de linker 
galop, maar shit waar was Gwenda? Die lag in 
de hoek van de Paddock in het zand te lachen. 
Na heel wat oefening reed ik Kobus vervolgens 
met galopwissels over het veld. Ook hebben we 
samen 1 meter gesprongen. Helaas werd ik te 
groot! En moest/mocht ik over naar Floor! Floor 
en ik die gingen toch hard, vele rengalopjes met 
hoge bokken gingen we langs buitenboys. Oh ja 
jongens wat hebben wij als pubers een lol ge-
had verlopen koppies aan de choco in de kanti-
ne. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt 
en daar ben ik dankbaar voor.

JUBILEUM
JAAR



DE BEESTENBENDE
NIEUWSBRIEFUITGAVE

2017WAT IS JOUW LEUKSTE HERINNERING?
Lia geniet na 22 jaar nog steeds!
Een kinderboerderij is een groot geschenk. Kin-
deren op een heel natuurlijke manier om leren 
gaan met dieren. Je ziet kinderen zichzelf over-
winnen door te durven dichterbij te komen en 
nog wat later het zelfs te aaien. Ze willen ook 
meestal graag meehelpen. Elk jaar weer nieuwe 
kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s. 
Het is natuurlijk niet altijd mooi weer, maar na 
22 jaar geniet ik er nog steeds van. Ik heb ook 
altijd genoten van de groep vrijwilligers die met 
enorme inzet er het beste van maakten en ma-
ken. Het was erg leuk om bij de reünie “ 25 jaar 
kinderboerderij De Beestenbende” veel van die 
vrijwilligers terug te zien. De manier waarop 
het georganiseerd was maakte indruk. Het was 
zelfs chique op de boerderij. Volgens mij voel-
de de vrijwilligers zich hierdoor gewaardeerd. Ik 
in iedergeval wel, dank daarvoor. Ik wil nog wel 
even door blijven gaan.

Het waterballet van Yvonne
Toen ik hier net begon te werken, moest ik de 
watersilo van de kippen vullen. Toen de bak ge-
vult was, maakte ik de dop van de watersilo er-
aan vast en draaide ik hem om. Alleen had ik de 
dop niet goed vastgemaakt en toen viel al het 
water op me. 

Debby en haar dwerggeiten! 
Tijdens mijn opleiding dierverzorging ben ik bij 
deze boerderij terecht gekomen. Ik heb altijd 
hele leuke stages op deze boerderij beleeft. Ik 
ben inmiddels al 3 jaar te vinden op de boerde-
rij. Sinds augustus heb ik een contract gekre-
gen om te werken in de weekenden. JULLIE ZIJN 
NOG LANG NIET VAN MIJ AF!! 
P.S. door deze plek ben ik verliefd geworden op 
geiten en ben inmiddels trotse eigenaar van 3 
dwerggeiten

Bianca en de mooiste ritten op Floor
Van mijn 17de tot 22ste (2002 t/m 2007) Floor 
verzorgd en super mooie ritten gemaakt. Wat 
een geweldige pony!
 - Strandritten
 - Springen
 - Op hol geslagen rengalopjes
 - Tig keer ernaast gelegen
Maar echt een toptijd! Bedankt lieve Floor!

Daisy en de geboorte van Bella
Dat ik midden in de nacht naar de Beestenben-
de ging samen met mijn moeder want toen was 
Bella geboren. 

Janny en de op hol geslagen Jezzie
Vooral veel lol: schilderen met z’n allen, daarna 
pizza eten en canei drinken. Afrastering maken 
en Jezzie, de koe, die achter de mannen aan ren-
de, zo irritant. Er stond ook een trailer en Jessie 
was baldadig en rende achter de mannen aan 
rondjes om de trailer, mannen voor Jessie……. 
Hilarisch. In de Winter geen water, met emmers 
naar de overburen, koud, koud…. Enz. enz.  

Het tweede huis van Samantha
Ik heb mijn hele jeugd hier doorgebracht
Was er dag en nacht, zoveel herinneringen:
 - Turbo (hangbuikzwijn) voeren voordat ik 
    naar school ging
 - Alle konijnenbakjes ontdooien (vreselijk 
    koud) zo koud heb ik het nooit meer 
    gehad
 - Cor die iedere woensdag friet ging 
    halen
 - S’ avonds de boerderij bewaken omdat 
    er dieren verdwenen
 - Met het karretje oud brood halen bij de  
    bakker
En zo nog veel meer. Het was mijn tweede huis.
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