
de 76-jarige Linus elkemorgen de vo-
lière en de kippen.
Op De Werf zijn de klusjesmannen

‘Bert en Bert’ een begrip. Nooit te be-
roerd om een lampje op te hangen of
een hek te repareren. In een plastic
tuinstoeltje zit Louis Lemstra (84), de
vader van Bert, die bij hem inwoont.
“Mijn zoon heeft hier de bewakings-
installatie aangelegd. We wonen om
de hoek en als het alarm afgaat, ho-
renwij het in ons huis.”

Lemstra, die in zijn werkzame le-
ven handenarbeidleraar was,
heeft jaren knutselles gegeven

opDeWerf.Maarnaeengalblaasope-
ratie gaf hij er de brui aan. Hij ver-
maakt zich nog altijd prima en neu-
riet luid. Naarmate het volume aan-
zwelt, gaat hij over op een vibrerend
zingen: “Op de Ki-hinder-boer-de-rij
zijn alle dieren vrij en blij.”
Een jongetje kijkt verwonderd naar

hem op, maar ziet dan iets wat hem
nog meer aangrijpt: Niko, één van de
Göttinger varkens, kuiert mismoedig
voorbij en knort onheilspellend. De
jongen wijst er met trillende vinger
naar en doet een paarwankele pasjes
achteruit. Met een huil in zijn stem:
“Mama! Mama! Die moet weg.” Zijn

moeder sust hem: “Dat varkentje is
lief, doet niks.” Ze wijst op Nel, een
vrijwilligster, die ferm over de stugge
varkenshuid wrijft: “Zie je, die me-
vrouwaait hemook gewoon.”
Anders dan bij de Uylenburg lopen

de varkens, kippen, kuikens, pauw
enhonddoorelkaarophet erf.Kinde-
renmogenookdoordeweimetgeiten
lopen. Achter een houten hek staat
een gigantisch schaap. “Ja, hij is erg
groot; ik geloof dat ik niet eerder zo’n
groot schaap heb gezien. Ik weet niet
welk ras het is,” zegt Koemans. Het
schaap heeft één poot op een verho-

ginggezet en tuurt indezeposeminu-
tenlang hooghartig voor zich uit.
Bij de speeltuin zit FloraLöwenthal.

Ze bezocht DeWerf als kind al en is er
nu met haar oppaskinderen. “Ik ben
opgegroeid in deze buurt en bewaar
ermooieherinneringenaan. Ik kwam
vooral om de geitjes en schapen te
knuffelen en aaien.” Twee keer in de
week past ze op en gaat dan vaak
naar de kinderboerderij. “Vooral de
speeltuin en het ezeltje vinden ze
leuk, en natuurlijk het ijsje erna.”
De speeltuin, omzoomd door hou-

ten hekken, ademt iets nostalgisch.
Geen gelikte speeltoestellen, maar
robuuste schommels en een eenvou-
dig glijbaantje in hoog, slordig gras.
Het is preciesde redenwaaromSan-

ne Koemans besloot zich actief in te
zetten voor De Werf: “Ik kwam eerst
als bezoeker, omdat ik het hier zo
heerlijk kneuterig vind. Dit mag echt
niet verdwijnen.”
Er zal misschien een gelikter beleid

aan te pasmoeten komen omDeWerf
in stand te houden, maar dat dit au-
thentieke plekje in Watergraafsmeer
moet blijven staat vast. “De buurt-
bewoners staan in elk geval achter
ons. Met onze nieuwe doelstellingen
moet het haalbaar zijn.”

Alphons, Joost en ik zijn de
voetbaltrainers van de E5
vanASVArsenal. Dat is
niet helemaal toevallig,

want alle drie onze zonen spelen
in dat elftal.We begonnen twee
jaar geledenmet jongetjes die
voormijn gevoel nogmaar net bo-
ven de grassprietjes uitkwamen,
maar hun enthousiasmewas er
nietminder om.
Ik nodigde de eersteweek alle

ouders bijmij thuis uit om te ver-
tellen dat het niet onze ambitie
was hun kinderen te leren voet-
ballen,maar ervoor te zorgen dat
ze voetbal leuk zouden gaan vin-
den. Geen van de ouders had hier
gelukkig bezwaar tegen en dus
gingenwijmet onze jongens op
pad. Al veters strikkend enneu-
zen schoonmakendmaaktenwe
de voetbalvelden in de omgeving
onveilig.Wewaren F’jes.
Maar vanaf dit jaar zijn onze jon-

gens een E-elftal (daar hoef je als
kind niets voor te doen, alleen
maar ouderworden). EnAlphons,
Joost en ik zijn natuurlijkmeege-
groeid. Nuwe een E-elftal zijn ge-
worden en losse veters en snot-
neuzen (bijna) nietmeer voorko-
men, is het tijd voor onze jongens
om te ‘professionaliseren’.Want
dat hoort nu eenmaal in de voet-
ballerij (God,watmis ikMichels):
hoe hoger je komt, hoemeer je

moet professionaliseren (‘perfesi-
onaliseren’ zou hij hebben ge-
zegd).
Dus vanaf numogen onze jon-

gens alswisselspelers bijvoor-
beeld nietmeer pielenmet rond-
zwervende ballen. Als F’jes kwa-
men ze ons geregeld vragenwat
de stand eigenlijkwas als ze er na
eenwisselbeurtjeweer inmoch-
ten, omdat ze in de tijd dat ze aan
de kant stonden even in de buurt
met elkaar een balletje trapten.
Dat is nu verleden tijd. Je kijkt

naar dewedstrijd.Maar dat is niet
de enige verandering diewe heb-
ben doorgevoerd. Vanaf numoe-
ten ze ook zelf afbellen als ze niet
kunnen, hebbenwe steeds dezelf-
de aanvoerder en krijgen ze vaste-
re posities in het veld. Enwat
blijkt? Alswe onze professionali-
sering in dit tempo voortzetten,
zijnwe volgens de peilingen op
hetWKvan 2026 goed voor vier à
zeven basisplaatsen inOranje.

Ambitie

Nuwe een E-elftal
zijn, is het tijd om te
‘professionaliseren’
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Kinderboerderijen

in Amsterdam

Ridammerhoeve
NieuweMeerlaan 4
www.geitenboerderij.nl

Artis
Plantage Kerklaan 38-40
www.artis.nl

DePijp
Lizzy Ansinghstraat 82
www.kinderboerderijdepijp.nl

Dierencapel
Bickersgracht 207
www.dedierencapel.nl

DeWerf
Archimedeslaan 59
www.kinderboerderij-de-werf.nl

DeUylenburg
Staalmeesterslaan 420
www.kinderboerderij-uylenburg.nl

NieuwBos en Lommer
Wachterliedplantsoen 2
www.impuls.nl

Westerpark
Overbrakerpad 10
www.kinderboerderijwesterpark.nl

JeugdlandOost
Valentijnkade 131
www.oost.amsterdam.nl

Gliphoeve
Geldershoofd 79
www.kinderboerderijgliphoeve.nl

’t Brinkie
Meerkerkdreef 27
www.kinderboerderijbrinkie.nl

Bijlmerweide
Provincialeweg 46a
www.bijlmerweide.nl

De Strohalm
Cort van der Lindenkade 5

Sloterpark
President Allendelaan 2

DierenweideOsdorp
Botteskerksingel 30b

DeBokkesprong
Heggerankweg 87a
debokkesprong.wordpress.com

DeBuiktuin
Noordhollandskanaaldijk 19
www.kinderboerderijdebuiktuin.nl

’t Dierendok
Tegenhouderstraat 92

Diereneiland
Molenwijk 11
www.stichting-spin.nl
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boven de afgrond. Sluiting is dankzij particuliere giften, buurtacties en sponsors tot nog toe voorkomen.

‘Het is hier
zo heerlijk
kneuterig.
Ditmag
echt niet
verdwijnen’


