
                                
Tocht naar “Zorgboerderij Krakenburg” Nuenen. 
  
Vertrek  op dinsdag 3 augustus  om 13.00 uur vanaf het Dorpsplein. 
Korte route :  26.8 kilometer en lange 29.6 kilometer. 
 
De routes  werden in drie groepen ingedeeld, zodat wij daarna konden 
vertrekken. De weergoden waren met ons, lekkere temperatuur maar bewolkt. 
 
De route was prachtig, de mais staat al zo hoog dat hij binnenkort zal worden 
binnengehaald.  
De route door Son en Breugel gaf ons een beeld van de buitenwijken, wij 
kwamen langs een hertenkamp, verscheidene kinderspeeltuinen en mooie 
begroeiingen. Langs het Wilhelminakanaal was het heel prettig rijden. 
Af en toe liet het zonnetje zich zien. Dus ook warmer. 
 
Aangekomen  bij de “Zorgboerderij Krakenburg” had men op ons gerekend. 
De stoelen en parasols stonden voor ons klaar, een leuke plek om te vertoeven. 
En wat het nog mooier maakten, de zon verscheen in al zijn glorie. 
Wat een heerlijke zelfgemaakte appeltaart, geweldig. Je zou er twee punten 
van willen nemen, super. 
 
Boerderij “Krakenburg” heeft door de jaren heen allerlei vormen gekend. 
Naast akkerbouw en het houden van vleesstieren werd het vlees veel verkocht 
voor de barbecue. En zo is de barbecue-catering geboren. Een erg leuk terras 
waar de bediening wordt verzorgd door kinderen met een speciale behoefte. 
Het is een fietscafé, herberg en men kan er feesten. 
Kinderen, jongere en volwassenen kunnen daar terecht als dat even nodig is. 
Meestal gaat het om een vorm van autisme, ADHD, en een verstandelijke  
beperking.  De zorgboerderij biedt rust en structuur zodat ze zich veilig voelen, 
op eigen tempo leren en elkaar stimuleren. Er zijn diverse activiteiten zoals ver- 
zorgen van de dieren, klusjes in de schuur en werkplaats, meehelpen op het 
terras, koken en bakken en dergelijke. Voor ons prachtig om de jeugd zo bezig 
te zien. 
 
Tijd voor de terugreis. Wederom door een prachtig landschap, het 
Wilhelminakanaal waar boten voeren. Prachtige bloemrijke wallenkanten. 
Een lust voor het oog. 
 



Sommige deelnemers verlieten vroegtijdig de groep omdat ze dicht bij huis 
waren. Of men een na-zit heeft gehad, geen idee, ik was ook vroegtijdig 
afgeslagen. Ik hoop voor jullie dat het gezellig was. 
 
Als laatste wil ik de fietsbegeleiders bedanken dat jullie over ons hebben 
gewaakt, zodat wij veilig thuis zijn gekomen. 
En Joekie, jij bedankt voor je foto’s die vast mooi zijn geworden. 
 
De eerstvolgende rit is op 7 september aanstaande. 
 
Pas goed op jezelf en wees lief voor elkaar. 
 
Groeten,  
Alida van Alfen. 
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