
We vinden het leuk om een klein beetje over 
de geschiedenis van onze kinderboerder�  
te vertellen. We z� n b�  Geurt Hilhorst langs 
geweest die ons het een en ander over oud 
Vathorst hee�  vertelt. H�  hee�  z� n hele 
leven in dit gebied gewoond. 

Vroeger heette Vathorst ‘Buurtsd� k’. In dit
gebied was veel boerenland met boerder� en, 
waaronder de Brinkhorst die toentert� d ook de 
naam‘Buurtsd� k’ droeg. Het was de laatste grote 
boerder�  (vanuit Hoogland bezien) voordat het 
Veen begon. De Veenweg, nu het � etspad door 
de w� k, was en is nu nog de Veenweg. Het was
oorspronkel� k een d� kje en het d� kje hield het 
water tegen van de Laak. Langs de Veenweg 
stonden voorheen veel arbeiderswoningen.
De boerder�  met ’10 morgen land’ wordt in 
1697 aan Jan Klaasz Mireris verkocht.

De hofstede gaat nog een paar keer van de hand. 
Onze boerder�  in de huidige staat, staat er al 
sinds 1840 met Teunis van Zuilen als eigenaar. 
H�  verkocht het aan de familie Valkengoed rond 
het jaar 1900. De familie Valkengoed had hier 
een gemengd bedr� f van veeteelt en akkerbouw. 
De zonen van de boer Valkengoed, Arie en Jan, 
runden het bedr� f vanaf de jaren v� � ig.

Kindervrienden
Arie en Jan waren ongehuwd, maar waren dol 
op kinderen. Z�  hadden als een van de eersten 
een televisietoestel en de kinderen uit de buurt 
mochten elke woensdagmiddag b�  hun tv komen 
k� ken. In de kantine, waar nu de dagbesteding van 

‘Amerpoort’ is, werden ook veel spelletjes gedaan 
voor de kinderen. Ook Geurt ging daar als twaalf 
jarige heen. We spreken dan over de jaren eind 
v� � ig - begin jaren zestig.

De boomgaard, waar oude fruitboomrassen 
staan, hoorde oorspronkel� k niet b�  wat nu 
Natuurboerder�  de Brinkhorst is. De paddenpoel 
is hier op het terrein nagebootst, al was zo’n poel 
wel in het landschap van het oude Buurtd� k 
te vinden. De hooiberg op ons terrein komt van 
een andere boerder�  vandaan: b�  van Middelaar
en is in oude glorie herstelt. 

In ontwikkeling
Veel boeren z� n hier uitgekocht door de
gemeente om een nieuwbouww� k te bouwen 
met zeer gevarieerde huizenbouw. De gemeente 
en het OBV (Ontwikkelbedr� f Vathorst) hebben 
onze kinderboerder�  in bezit gekregen en vanaf 
1 juli 2008 draagt het de naam ‘Natuurboerder�  de 
Brinkhorst’. Ook w�  bl� ven volop in ontwikkeling. 
Onze meest recente aanwinst is de natuurspeel-
plaats en de aankoop van de Dexter mini koeien. 
En we hebben nog heel, veel plannen om onze 
‘hofstede’ aantrekkel� k te houden voor de 
bewoners én natuurl� k de kinderen uit Vathorst 
en omgeving.
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LENTELENTE
Alle weetjes op een rij!

Natuurboerder�  De Brinkhorst en boerder� winkel ‘t Brinkeltje
www.natuurboerder� debrinkhorst.nl | facebook.com/natuurboerder� DeBrinkhorst | instagram.com/natuurboerder� .de.brinkhorst/ 
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Tot de volgende keer!

  

Je hebt vast die mooi geschilderde 
appelboom gezien in onze stal, waar 
onze ‘oogappeltjes’ met een leuke 
foto in hangen. Maar wat is het verhaal 
erachter? Waarvoor is die geschilderde 
boom? Dit is onze adoptieboom. 

De adoptieboom laat onze dieren zien 
die je voor een jaar kunt adopteren. 
Met ‘adopteren’ bedoelen w�  dat je een 
b� drage levert aan de jaarl� kse verzor-
gingskosten van het betre� ende dier. 
Denk aan kosten voor voer, stro, hooi, 
maar ook een dierenartsbezoek 
wanneer het dier ziek is. 

Natuurl� k willen we zichtbaar maken
welke dieren geadopteerd z� n en door 
wie. Onder de foto van het dier komt 
de naam van de adoptant. 

ADOPTIEBOOM

Ook leuk om te weten...

Het groen- en klusteam van 
Amerpoort doet  onder professionele 
begeleiding alles wat nodig is om de 

boerder�  draaiende te houden. 

Z�  verzorgen de dieren en 
onderhouden het erf, de moestuin 

en de boomgaard, helpen b�  
de fruitoogst, het hakken

van hout en het ruimen van bladeren.
Het team onderhoudt ook al het 

groen in de w� k Vathorst en 
verw� dert zwerfvuil.


