
  

20 JULI 2019 (11.00 – 16.00) 

Bij Tjoonk activiteitendag 
 
Bij Tjoonk is een agrarisch leer-en werkbedrijf op landgoed De Bannink in 

Deventer. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 

mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren. De 

activiteitendag op zaterdag 20 juli 2019 van 11-16 uur wordt georganiseerd 

samen met de stichting Vrienden van Bij Tjoonk. Op deze dag kun je Bij Tjoonk 

leren kennen en kun je bijdragen aan het sociale bouwproject dat Bij Tjoonk na de 

zomer van 2019 zal starten. Het gaat hierbij om het bouwen van een nieuwe 

potstal met hulp van deelnemers van Bij Tjoonk. 

• Bestel je knapzak voor een picknick in het weiland 

• Luister naar een gratis lezing 

• Doe mee met een workshop 

• Leer op een sportieve manier met je (klein)kind waar je eten vandaan komt 

met de Foodcamp 

• Ontdek onze mini-markt met een lekker hapje of drankje in de hand 

• Pluk je eigen veldboeket 

• Bekijk, ruik en aai onze dieren 

• Voor kinderen is er volop speelplezier 

 

Draag je plankje bij! 
Enkele workshops en de catering zijn tegen betaling, je draagt hiermee bij aan het sociale 

bouwproject van Bij Tjoonk. Doe mee aan de actie; ‘draag je plankje bij’, adopteer een plank  

en brand ter plekke je naam erin! De planken zijn gezaagd uit bomen van landgoed de Bannink.  

De plank zal gebruikt worden voor de nieuw te bouwen stal. 
Houd voor het definitieve programma en de tijden de website en Facebookpagina in de gaten. 

          

 

Bij Tjoonk 

Rodijksweg 9a 

7427 RD Deventer 

www.bijtjoonk.nl 

www.facebook.com/bijtjoonk 

 

 

Alles over de geschiedenis van 

landgoed De Bannink 

 

Een eigen woonvorm starten? Hoe 

doe je dat? 

 

Workshops met bloemen, hout en 

meer voor jong en oud 

 

Werken, leren en groeien bij Bij 

Tjoonk! Hoe gaat dat in zijn werk? 

 

Foodcamp 

 

Draag je plankje bij aan de stal, 

adopteer een plank  

 

Minimarkt met eigen en 

streekproducten 

 

Picknick met knapzak in de wei 

 

Wandeling met de oud-boswachter 

over het landgoed 

  

 

http://www.bijtjoonk.nl/


 

LEZINGEN (gratis) 

11.30 – 12.00 & 14.30 – 15.00 Bij Tjoonk 
Bij Tjoonk is het leer- en werkbedrijf op landgoed De Bannink in Deventer van Jeroen en Marleen Spikker. Hier krijgen mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren. Wij vertellen graag hoe wij de principes werken, 

leren en groeien in de praktijk brengen. Daarnaast zullen we vertellen over de bouw van onze nieuwe potstal welke wij gaan bouwen met 

huidige en toekomstige deelnemers van ons leer- en werkbedrijf. 

12.15 – 12.45 ‘Leuvenum en De Bannink: twee landgoederen in de twintigste eeuw’. 
Willemieke Ottens is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij onderzoekt in opdracht van de Stichting Sandberg Van Leuvenum 

de geschiedenis van de familielandgoederen De Bannink en Leuvenum. Met behulp van archiefonderzoek, kaartstudie, interviews en veldwerk 

schetst zij een gedetailleerd beeld van zowel de ruimtelijke ontwikkeling, als de economie en sociale structuur van de landgoederen in de 20e 

eeuw. Tijdens de presentatie ligt de nadruk op landgoed De Bannink, waarvan Bij Tjoonk onderdeel uitmaakt. 

13.00 – 13.30 Wooninitiatief de Salemanders  
Henny en Kees van Dun zijn de ouders van Leonie. Daarnaast zijn zij voorzitter en boekhouder van het ouderinitiatief De Salemanders in 

Berlicum, een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vertellen over drie fasen van het wooninitiatief: de 

voorbereidingen, problemen na de start, en de huidige situatie. Daarbij verschuift het accent steeds meer van randvoorwaarden (zoals geld) 

naar inhoud (zoals match tussen de bewoners). Tijdens de voordracht krijg je een beeld van de valkuilen die dit Brabantse initiatief voor 9 jong-

volwassenen in de afgelopen 7 jaar heeft overwonnen. 

13.45 – 14.15 Dierenkliniek Deventer  
Elske van der Mik is dierenarts Landbouwhuisdieren bij de Dierenkliniek Deventer. Zij vertelt ons kort wat haar werk in de dagelijkse praktijk 

inhoudt. Verder leert ze ons het gedrag van een koe te vertalen, leren we signalen kennen die een koe geeft en wat de rol van huisvesting is op 

het gedrag van de koe. 

WORKSHOPS 
Doe mee aan het doorlopende programma van diverse workshops, o.a.: 

• Maak een uil van houtschijven 

• Maak een pennenhouder 

• Maak een vaasje met houten houder en pluk je bloemen erbij in de kwekerij 
Deelname €5 p.p. 

FOODCAMP  
12.00 – 14.00 ontdek op een sportieve manier met je (klein)kind waar ons voedsel vandaan komt 
Je lekker uitleven samen met jouw vader of moeder tijdens de farm bootcamp. Daarna samen op voedselavontuur met jouw vriendjes en 

vriendinnetjes! In de stal, de wei, de boomgaard of de groentetuin scharrel je je producten bij elkaar om samen te bereiden en te proeven met 

een echte kok. Zelfgemaakt, vers, gezond en lekker. De boer helpt je bij het oogsten en vertelt erover. Op het land bij de boer proef je je eten 

pas écht! €7.50 p.p., vooraf aanmelden via www.lekkerboer.nl/foodcamp 

BOSWANDELING (gratis) 

 11.15 en 13.00 korte wandeling over het landgoed met oud-boswachter René Mittendorff 

Leer de bijzondere plekken en verhalen van landgoed De Bannink kennen tijdens een boswandeling rondom de boerderij van Bij Tjoonk.  
 

PICKNICK IN DE WEI 
Ga picknicken in de wei met je eigen knapzak! Geniet van broodjes, drinken en fruit met uitzicht over de dieren.  
Bestel je knapzak voor 18 juli via vriendenvan@bijtjoonk.nl. Kosten zijn € 4,50 p.p. 
 

DRAAG JE PLANKJE BIJ 
Adopteer een plank voor de potstal en brand je naam er in zodat je bijdrage niet wordt vergeten.  De planken voor de potstal zijn gezaagd uit 
bomen van landgoed De Bannink. 
 

MINIMARKT 
Op de minimarkt kun je producten van Bij Tjoonk en vanuit de regio kopen. Geniet van een hapje en drankje op het terras. 
 

mailto:vriendenvan@bijtjoonk.nl

