
 

Tijdens de Dierenparade Noordshow zijn er talloze activiteiteten. Met het thema ‘Kind en 

Dier’ is het niet vreemd dat naast het bekijken van de 8500 dieren van fokkers er veel te 

doen is voor de jeugd. 

Een greep uit de activiteiten: 

• Knuffelen van kuikens, konijnen en cavia’s 

• Bekijken en aaien van slangen, leguanen, spinnen, slakken etc. 

• Clown met ballonnen 

• Schminken 

• Paardje rijden 

• Kinderboerderij 

• Ballenbak 

• Springkussen 

• Aaien van boerderijdieren (Alpaca’s, Koeien, Schapen, Geiten en Paardjes) 

• Kleurplaten maken 

• Schminken en kinderspelen. 

• Modelboerderijen met minitrekkers (niet op zaterdag) 

• Uilen en Roofvogelshow (niet op zaterdag) 

• Dierenknuffeltafel et duiven, eenden, kippen en konijnen 

• Konijntje Hop (alleen op zaterdag) 

• Cavia en Kleine knagerkeuring (alleen op zaterdag) 

AANWEZIGE DIEREN do vr za 
Landgeiten (afdeling Drenthe te 2e Exloërmond) x x x 
Lakenvelders van Lakenvelerhoeve te Langelo x x x 
Dahome mini koetjes van Nagengast te Beilen x x x 
schapen x x x 
imkervereniging Assen inclusief kraam met honing x x x 
Alpaca’s inclusief informatie kraam x x x 
pony’s van Reinders ponyrijden uit Anderen, borstelen en ponyrijden in 
de hal 

x x x 

diverse kindvriendelijke reptielen en amfibieën van H. Arends uit 
Midden Drenthe 

x x x 

konijntjes en kuikens in knuffelbakken (onder toezicht) van KVMD uit 
Beilen 

x x x 

diverse dieren van kinderboerderij Dierenweide ’t Stroomdal uit Beilen x x x 
vijvervissen van Rudolphus Tuincentrum uit Assen x x x 
“Het Sperwernest” met demonstraties van diverse uilen uit Heiligerlee  x  



 

Landelijk van Someren uit Assen voor de diverse afscheidingen tussen de dieren. 

Bart Jansen uit Zuidveld voor alle snippers in de diverse dierenverblijven. 

Westra uit Haulerwijk voor de diverse groen-aankleding van hal en dierenverblijven. 

Zie verder op deze site bij standhouders. 

ACTIVITEITEN do vr za 
Speurtocht (twee leeftijdgroepen): start bij de informatie balie met op 
het eind “hengelen naar een leuke verassing. 

x x x 

Naast de theaterzaal: Schminken door leerlingen van het Alfa college uit 
Hoogeveen. 

x x x 

Op het Kidsplein diverse Oud Hollandse spelletjes onder begeleiding Alfa 
College uit Hoogeveen. 

x x  

Springkussen van Bert van Dalen uit Assen. x x x 
Een vertelvoorstelling bij de stand van de NBS (Nederlandse Bond van 
Sierduivenliefhebbersverenigingen). 

x x x 

Kleurplaten voor de kinderen. Deze kunnen Bij de uitgang meegenomen 
worden voor een uitdaging na de show. 

x x x 

Ballenbak van Jumperverhuur uit Akkrum. x x x 
Wolspinnen voor kinderen met Adriane van der Bunt uit Beilen. x x x 
Rondleiding langs de dieren met studenten van Terra Emmen  en Alfa 
Hoogeveen. 

x  x 

Modelboerderijen van Terra Oldekerk (2 x 8 m2) incl. speelgoedland-
bouwmachines met afstandsbediening. 

 x x 

 

donderdagmiddag 20 januari 2022 vanaf 12:00 uur 

 

 

 

 


