Activiteitenoverzicht 2021
De ijzertijdboerderij organiseert activiteiten voor de bezoekers van april tot en met oktober. De
activiteiten bestaan uit een aantal onderdelen:
Zaterdag openstellingen: van 13.00 uur tot 17.00 uur:
- Vanaf april tot november is de ijzertijdboerderij te bezoeken voor individuele bezoekers.
- Vrijwilligers bemensen de poort (entreegebouw), begeleiden kinderactiviteiten of beelden een
ambacht uit. Alle vrijwilligers zijn tijdens de openstellingen ijzertijds gekleed
- Vanwege corona zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd, de belangrijkste was het opstellen
van een vaste route voor de bezoekers over het erf. Hiervoor is een route uitgezet en een tekst
opgesteld op papier met een toelichting over de verschillende aspecten op het terrein.
- Vanwege deze aanpassing was het noodzakelijk meer vrijwilligers in te plannen dan
gebruikelijk. Daarnaast wilden een aantal vrijwilligers tijdens de coronaperiode geen
vrijwilligerswerk te doen. Dit leidde ertoe dat we gedurende 2021 besloten hebben niet
wekelijks, maar tweewekelijks open te gaan. Tijdens de lockdowns was het erf niet te
bezoeken.
Bijzondere activiteiten op het terrein:
- Regelmatig organiseren wij met onze vrijwilligers een themadag, zoals een ‘kinderdoemiddag’ of ‘voedsel in de ijzertijd’. Deze middagen worden ingevuld en verzorgd door
eigen vrijwilligers.
- Enkele weekenden per jaar worden re-enactment groepen uitgenodigd op het erf voor een
themaweekend. Zo ontvangen wij Vikingen, Kelten of Romeinen die op ons erf hun manier
van leven uitbeelden.
- In 2021 hebben we deze bijzondere activiteiten niet kunnen plannen vanwege corona.
Ontvangst scholen op doordeweekse dagen
- Voor scholen hebben we een mooi programma, dat goed aansluit op de leerstof van de
geschiedenislessen over de prehistorie. Na een korte inleiding over de prehistorie en natuurlijk
de ijzertijd en een korte rondleiding over het boerenerf, gaan de leerlingen zelf aan de slag.
Afhankelijk van het weer worden twee doe-activiteiten uitgevoerd. Bij slecht weer wordt dit
uitgevoerd in de boerderij of onder één van de afdaken.
- Het programma duurt ongeveer 2 1/2 uur.
- In 2021 hebben helaas zeer weinig scholen onze boerderij kunnen bezoeken vanwege de
lockdowns.
Rondleidingen over het erf:
- Groepen bezoekers kunnen een rondleiding aanvragen over het terrein. Ze worden door een
vrijwilliger meegenomen over het terrein en in de ijzertijd.
- Deze rondleidingen kunnen ook buiten de openingstijden vallen.
- In 2021 zijn wel veel rondleidingen voor groepen aangevraagd, maar de meeste zijn afgezegd
vanwege de dan geldende voorschriften m.b.t. corona.

