Kom het
‘MEE - MAEKEN’
in Middelharnis!

Kom het ‘mee – maeken’
op Hernesseroord
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Op het eiland Goeree Overflakkee, in Middelharnis, kun je het
‘mee-maeken’. Dicht bij het water dat Goeree Overflakkee
omringt, vlak bij de oude haven op het terrein ‘Hernesseroord’
van Stichting Zuidwester. Daar ontstaat nu een plek waar je het
buitenleven in allerlei facetten kunt meemaken: met een
kinderboerderij, een kas waar groenten en planten tot wasdom
komen, een speeltuin en een speelveld, een akker met gewassen
van de boerderij. Maar ook een plek waar je het mee kunt máken.
Meehelpen op de kinderboerderij, zelf schilderen en boetseren in
het atelier, plantjes stekken in de kas en oogsten in de moestuin.
Even terug naar de basis, naar het goede leven dat zich vooral
buiten afspeelt. Weg van het tweedimensionale beeldscherm,
naar het gezonde buitenleven, waar je kunt leren van de natuur,
zelf kunt ontdekken en plezier kunt beleven door het mee te
maken. Voor de meer sportieve jongeren is er ook een Johan
Cruijff Court waar diverse sporten bedreven kunnen worden. Voor
de ouderen en na gedane arbeid, is er Brasserie Dok 16, waar de
medewerkers met een verstandelijke beperking, de aller
heerlijkste broodjes, soep en appeltaart serveren.
Een plek dus voor jong en oud, waar iedereen welkom is, waar je
kunt leren over het leven van dieren en planten, waar je kunt
spelen en sporten of gewoon genieten van de landelijke
omgeving, de bedrijvigheid op het terrein en van elkaar.

Kortom Hernesseroord is een fantastische
plek om te spelen, leren en ontmoeten.
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Wat kun je ‘mee – maeken’
Op Hernesseroord vind je een diversiteit aan locaties met
ieder een eigen functie en een eigen doelgroep. Je kunt op
al die locaties iets ‘mee-maeken’ door actief te zijn, te
ontdekken, te beweging, mee te doen, een steentje bij te
dragen en te leren. Juist de focus op het ‘mee-maeken’
verbindt en maakt dat een bezoek voor alle leeftijden de
moeite waard is.
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De initiatiefnemers kiezen bewust voor het concept van ‘meemaeken’. Vanuit de behoefte een brede doelgroep te kunnen
bereiken en voor verschillende leeftijdscategorieën interessante
activiteiten te bieden die vanuit dit thema onderling te verbinden
zijn. Maar ook het belang te onderstrepen van samen realiseren,
van echt beleven, allemaal mee kunnen doen en kunnen
recreëren. Het accent ligt op beleven, samen plezier maken,
ervarend leren en samen doen.

Wat is er al gerealiseerd?

De Kinderboerderij
In 2014 is de herbouwde kinderboerderij op Hernesseroord
geopend. De Kinderboerderij maakt een onlosmakelijk deel uit
van de locatie en vormt een stabiele factor. Het is nu al een
belangrijke trekpleister voor Goeree Overflakkee en de cliënten
van Zuidwester.
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Brasserie DOK 16

In 2015 heeft Brasserie Dok 16 de deuren geopend. Een
moderne, toegankelijke locatie die vlakbij de kinderboerderij
gesitueerd is. Je kunt er terecht voor een kopje koffie, een
broodje, zelfgemaakte verse en lokale producten, een lekkere
lunch of een high tea.
Dok 16 is ook zeer geschikt voor het houden van workshops,
vergaderingen, bijeenkomsten of andere activiteiten. Zoals
kinderfeestjes, met workshops zoals arretjescake maken of ter
afsluiting van activiteiten op de kinderboerderij.
Dok 16 is een werkplek voor 10 mensen met een beperking die
samen met een kleine groep professionals deze faciliteit
exploiteren.
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En natuurlijk zijn ook de kleintjes welkom bij Dok16!
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Johan Cruijff Court

Voor de wat oudere kinderen en sportieve volwassenen is er het
Johan Cruijff Court. Met financiële steun van de Cruijff Foundation
en het Zorgkantoor is onlangs op het terrein van Zuidwester deze
bijzondere plek gerealiseerd. Natuurlijk voor de bewoners van
Zuidwester, maar deze Cruijff Court maakt onderdeel uit van het
totaal pakket dat de locatie te bieden heeft.
Op 14 april 2016 is de officiële opening van het multifunctionele
sportveld.
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De kas

In 2014 is de kas geopend. Een dagbestedingslocatie van
Zuidwester waar tal van tuin- en kamerplanten, groenten en
kruiden worden geteeld en verkocht.
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Wat gaan we nog maken?

Nog niet alle voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat geldt met
name voor de speeltuin en de ontdek- en beleeftuin. Zij
vormen de ontbrekende schakel in het concept van ‘meemaeken’, waarmee er voor alle leeftijden een aanbod is om
te spelen, leren en ontmoeten.
De recent ontstane open plek, tussen de kinderboerderij en Dok
16, is de ideale plek voor de speeltuin. Naast de speeltuin is
ruimte voor de ontdek- en beleeftuin, waarmee het plaatje
compleet is.
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De speeltuin
De speeltuin moet passen in het landelijk karakter van het geheel
en voldoende uitdaging bieden om te spelen, actief te ontdekken
en te bewegen. De toestellen moeten geschikt zijn voor kinderen
in de leeftijdscategorie van 3 tot 10 jaar. Ook zullen er
speeltoestellen komen voor mensen met een beperking.

Een ontdek- en beleeftuin
Voor de liefhebber van plantjes, gewassen en bloemetjes zal er
van alles te zien en ervaren zijn in de ontdek- en beleeftuin;
Je vindt er:









Vergeten groentetuin
Fruitbomen
Theekruidentuintje
Blote voetenpaadjes
Vlindertuintje
Gevaarlijke planten tuin
Insectenhotel
Rozentuin en nog veel meer bloemen
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De seizoenen zijn van grote invloed op wat er in de tuin te zien en
beleven valt. En ieder seizoen vraagt andere activiteiten om een
goed florerende tuin mogelijk te maken. Van zaadje tot gewas,
van bemesting tot composteren.

Het terrein waarop deze voorzieningen gepland staan is
eigendom van de Gemeente Middelharnis. De realisatie van de
(speel)tuin past binnen het huidige bestemmingsplan.
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Waarom ‘mee – maeken’
als totaal concept
Op het huidige terrein van Hernesseroord is al een groot aantal
voorzieningen gerealiseerd. Waarom dan toch nog verder
ontwikkelen met ‘mee-maeken’ als concept? Daarvoor zijn tal van
redenen. We noemen de belangrijkste:

Kinderen buiten actief laten spelen is bittere noodzaak
Dat buiten spelen goed is voor kinderen behoeft geen betoog. En
dat de computer aan terrein wint bij kinderen is algemeen
bekend. In Middelharnis is dat niet anders. Uit een landelijk
onderzoek van de GGD is gebleken dat de noodzaak voor
kinderen om te bewegen op Goeree nog groter is dan elders.
Momenteel zijn er ten opzichte van het landelijke gemiddelde op
Goeree-Overflakkee relatief veel kinderen met overgewicht en
bewegingsachterstand. Het aantal kinderen met overgewicht met
de leeftijd stijgt, van bijvoorbeeld 6,3% onder 2-jarigen naar 14%
onder 4- tot en met 6-jarigen. Gezondheidsstudies tonen tevens
aan dat het aantal kinderen en jongeren met overgewicht en
obesitas op Goeree-Overflakkee in tien jaar tijd sterk toegenomen
is. Buiten spelen is dan niet langer een wens maar een noodzaak.
Benutten van aanwezige voorzieningen
Op de locatie bevindt zich al een aantal los van elkaar
functionerende voorzieningen die nog beter dan nu al het geval
is, benut kunnen worden. De ontbrekende (speel)tuin maakt dat
een veel bredere doelgroep dan nu kan worden aangesproken.
De verbinding tussen de afzonderlijke voorzieningen met het
concept van ‘mee-maeken’, vergroot de aantrekkingskracht, niet
alleen voor omwonenden maar ook voor bezoekers van de regio.
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Unieke locatie met unieke mensen
Bij Stichting Zuidwester wonen en leven mensen met een
verstandelijke beperking. Zij zijn al actief op de kinderboerderij,
de kas en bij Dok 16 als werkplek / dagbestedingsplek. Juist het
vergroten van de aantrekkingskracht van deze locaties, waardoor
het bezoekersaantal zal stijgen, maakt het mogelijk voor de daar
wonende mensen om meer contacten te leggen en volwaardig
mee te doen in het maatschappelijk verkeer. Zo dragen we bij
aan de participatie maatschappij.
Iedereen is welkom
Op Hernesseroord is iedereen welkom. Kinderen die onder
begeleiding van hun ouders willen komen spelen. Opa’s en oma’s
die een dagje uitgaan met de kleinkinderen, basisscholen of
peuterspeelzalen die lekker naar buiten willen om te spelen én te
leren. VMBO/MBO leerlingen die stage willen lopen, dagjes
mensen die een bezoek aan (de haven van) Middelharnis
brengen. Uiteraard ook de bewoners van Zuidwester en hun
verwanten en vrienden. En voor de vakantiegasten in één van de
vele parken op het eiland verblijven, is Hernesseroord een fraaie
aanvulling op wat Goeree Overflakkee te bieden heeft.
Alle locaties van Hernesseroord zijn vrij toegankelijk. Wil je
gebruik maken van de educatieve elementen die er zijn, dan is
daarvoor tegen betaling een strippenkaart beschikbaar. En ook
een volledig programma en workshops voor speciale groepen
behoort tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan bedrijfsuitjes,
familiegroepen, vriendengroepen, vrijgezellenfeestjes, enz.
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Het bestuur
De initiatiefnemer van dit totaalconcept is

Stichting Kinderboerderij.
De exploitatie van Dok 16, de Kas en het Johan Cruijff Court is in
handen van Stichting Zuidwester. De Stichting Kinderboerderij en
Stichting Zuidwester werken nauw samen in het realiseren van
het totaal concept op de locatie.
Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij wordt gevormd door:
Leo Pronk, voorzitter
Simon van Maurik, secretaris
Ruud de Beer, penningmeester
Jan Willem Kramer, lid
Comité van aanbeveling
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