Ari Dekker en Karin Braakman-Brieffies (achter h~m) geven bij de kapberg met een collage van de kinderbóèrderij
Smit, Pieter Winsel1}ius en Hans Schipper (v.l.n.r.).
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Kinderboerderij Hoogkarspel genomineerd voor prijs 'Kern met pit'

'Beestjedichter bij het huisje'
DOOR CO BUYSMAN

HOOGKARSPEL -, De 'totempaal' met - van onderaf gezien
- geit, vogel, vis, varken, kikker, gans, schaap en kip is een
mooi baken voor Pieter Winsemius, Hans Schipper en Simon Smit. Als.juryleden voor
de
leefbaarheidwedstrijd
'Kern met pit' bezoeken zij de
kinderboerderij
in Hoogkarspel. De ingang is makkelijk te
vinden.
Het project van de Stichting
Educatieve
Kinderboerderij
Hoogkarspel is een van de
Noord-Hollandse
genomineer-

den in de wedstrijd van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Er wordt gekeken
naar initiatieven van buurt- en
dorpsbewoners om hun woonomgeving te verbeteren.
Pieter Winsemius had als minister ruimtelijke ordening in
zijn portefeuille, oud-gedeputeerde Hans Schipper onder andere recreatie en landinrichting.
Ze voelden zich gisteren tijdens
de rondleiding over' eeninooi
stukje Hoogkarspels groen' als
een vis in het water.
Initiatiefneemster
Karin
Braakman-Brieffies, stichtingsvoorzitter Ari Dekker,beheerder

Piet Ooteman en tuinarchitect
Frans Commandeur gaven uitleg. Karin Braakman: "Hoogkarspel is van oorsprong een groene
gemeente. Het dorp werd groter
en groter, maar er kwam steeds
minder groen. Je moet niet alles
volbouwèn. Als je groen zegt,
zeg je dieren. Het beestje moet
dichter bij het huisje komen."
In december 2003 'begon de
stichting. Door haar volhardendheid werden de dorpsbewoners
en de politiek gaandeweg enthousiast. Een lap grond, eigendom van de gemeente, tussen de
Streekweg en de brede school:
werd omgetoverd tot een aan-

trekkelijke en gevarieerde kinderboerderij. Die is nog niet af.
Daarom staat de opening voor
komende zomer gepland.
Terwijl het hoge bezoek buiten rondkijkt, brengt de 9-jarige
LarsVrsem de educatievefunctie
van de kinderbQerderij tot) uiting. De Hoogkarspeler, die in
groep 5/6 van't Skitteljacht zit, is
gek van vogelsen houdt voor het
eerst een lezing. Kind,erenvan de
buitenschoolse opvang luisteren
geboeid toe en mogen ook vragen stellen. In het vQgelhoekje
van de educatieruimte; een voormalige landbouwschuur, beantwOotdtLars ze allemaal.

