Paasfeest tussen de jonge dieren op kinderboerderij ‘de Bijlmerweide’.
Zondag 31 maart (eerste Paasdag) viert kinderboerderij de
Bijlmerweide haar Paasfeest voor het grote publiek van 12.00
tot 16.00 uur (kaartverkoop tot 15.00 uur).
Met een grote deelnamekaart van € 5,00 kunnen de kinderen
aan alles meedoen.
Vorige week zijn helaas de geschilderde eieren uit het hol van
de paashaas gepikt. Gelukkig had Clara de kip direct de politie
gewaarschuwd toen zij een vreemde vogel op de kinderboerderij zag rondsluipen. De dief was
toch ontsnapt maar het schijnt dat hij de eieren tijdens zijn vlucht op de kinderboerderij
heeft verloren. Gelukkig stond op die dag de bewakingscamera aan en kunnen de kinderen door
de beelden goed te bestuderen er achter komen hoe de dief de kinderboerderij heeft
verlaten en waar hij waarschijnlijk de eieren heeft verloren. De kinderen kunnen na zo’n
geweldig avontuur even uitrusten tijdens de huifkartocht door het park voordat zij aan het
knutselen gaan. Dit jaar wordt er een potje versiert met een kuikentje. Daarnaast zijn er tal
van behendigheidsspelletjes zoals gekleurde ballen vangen die omhoog geblazen worden door
de ballenfontein, ballen rollen door de dierenfiguren en de klompenrace. Na alle concentratie
is een klein presentje van de grabbelhaas en een glaasje limonade een mooie afsluiting.
De opbrengst van de loterij waar mooie, leuke en lekkere prijzen mee te winnen zijn, gaat de
kinderboerderij gebruiken voor spelletjes in het nieuwe educatieve kippenhok.
Uiteraard kunnen de jonge dieren worden bekeken die de afgelopen maanden geboren zijn
zoals de schapen- en geitenlammeren en de kuikentjes.
Voor meer informatie over de kinderboerderij en haar activiteiten kunt u kijken op
www.bijlmerweide.nl
Vanwege alle voorbereidingen zal de kinderboerderij op deze dag tot 12.00 uur voor alle
bezoekers gesloten blijven !
Als u de boerderij komt bezoeken vergeet dan niet uw oud papier en lege cartridges en
inkttoners mee te nemen!
Kinderboerderij de Bijlmerweide is gelegen in Amsterdam Zuidoost, in het Bijlmerweidepark,
aan de Provincialeweg 46A tussen Diemen en Weesp, achter de woonwijken Kantershof en
Geerdinkhof. Telefoon nr. 020-695 11 49.

