Programma 2018
28 april

Opening seizoen
en de opening van de expositie “Zuivel en Zo …”

2 mei

Kinderspeelmiddag meivakantie
Op deze woensdag kan het (digitale) speelgoed
thuis even aan de kant, de kinderen kunnen
komen spelen op het boerenerf.

12 mei

Schapenscheren
‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur.

Twickelerlaan 14 • 7495 VG Ambt Delden
T: 074 - 376 26 99 • M: 06 - 44 09 97 90

Honing en Bijen*
Slingeren van de voorjaarshoning met uitleg van
onze imker. Deze honing is ook te koop!
24 juli t/m
28 juli

31 juli t/m
4 augustus

4 augustus

Oogstweek*
Bij goed weer wordt gestart met het oogsten
van de granen op traditionele wijze.
Het gemaaide graan wordt vervolgens in
schoven op het land gezet.
Een mooi schouwspel!
Honing en Bijen*
De zomerhoning wordt geslingerd en onze imker
geeft daarbij uitleg.
Honing is ook te koop!
Akkers bewerken met paard
De oogst is binnengehaald en de boer zal het
stoppelland ploegen op traditionele wijze met
twee trekpaarden voor de ploeg.

19 augustus Folklore festival
Muzikale gezelligheid met optredens van
harmonica- en accordeonspelers, boerendansers
en folkloregroepen.
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4 sept. t/m Wendezoeledagen
8 september met tevens een inkijkje in de “Keuken van Toen”
en als centraal thema zuivel. Verder is het erf
dan prachtig versierd met bloemstukken van
boeren bloemen van eigen grond. Er worden
dagelijks demonstraties gegeven.
Elke dag is er iets anders te ontdekken, te
beleven of zelf te doen.
24 oktober

27 oktober

Kinderspeelmiddag herfstvakantie
In de herfstvakantie zijn wij open met op woensdagmiddag een kinderspeelmiddag waarbij er
van alles is te beleven voor kinderen van 4 tot 12
jaar die een middag lekker buiten willen zijn op
de boerderij.
Dorsen zoals vroeger*
Het graan dat in de zomer is gemaaid, wordt die
dag gedorst. Op verschillende manieren. Met de
stok maar ook machinaal met de dorsmachine
uit vervlogen tijden.

3 november Slachtvisite
Vroeger werd er in november geslacht en daarbij
hoorde een slachtvisite. U krijgt uitleg over het
slachten van een varken en kunt de slachtvisite
meemaken. Het vlees is ook te koop.
2 december Midwinterhoornblazen
Midwinterhoornblazers Stad en Ambt Delden
laten hun tonen horen. Het is vooral in de
schemering een stemmig geluid.
Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Voor
actuele informatie verwijzen wij naar www.wendezoele.nl
Wij kunnen de natuur niet dwingen, data met * zijn onder
voorbehoud.

Openingstijden 2018
28 april t/m 29 september

:

23 t/m 27 oktober

:

3 november
2 december

:
:

dinsdag t/m zaterdag
van 13.30 tot 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag
van 13.30 tot 17.00 uur
10.30 tot 15.00 uur
16.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren, rolstoelvriendelijk

Beleef!

de weg van de melk

Programma 2018
In het hele seizoen 2018 kunnen onze
gasten genieten van een zeer uitgebreide
zuivelexpositie en tijdens hun bezoek kennismaken met alle facetten van zuivel.
Wij laten de geschiedenis en ontwikkeling
van de weg van de melk zien in woord en
beeld: van melken met de hand tot het
werk van de melkrobot. Het bereiden van
boter en kaas, toetjes enz. enz.
Er is een grandioze en bijzonder leerzame
presentatie in onze Schöppe.
Voor jong en oud(er) een openbaring.
U mag dit niet missen!

