
Kolderbolder: 
bolderkar voor kinderactiviteiten 
De Kolderbolder is een bolderkar vol met natuuropdrachten, 
onderzoeksmateriaal en spelletjes om een groep kinderen urenlang bezig 
te houden. In de kar zitten materialen voor kinderen tussen de 4 en 12 
jaar, variërend van materiaal voor het maken van een natuurschilderij tot 
materiaal voor wateronderzoek. Alle activiteiten zijn op het terrein van de 
Ulebelt, van erf tot speeltuin te gebruiken.  
De Kolderbolder is ideaal voor kinderfeestjes!  

De Kolderbolder is te gebruiken op het terrein van de Ulebelt, maar mag 
niet van het terrein af. De huurder is verantwoordelijk voor het compleet 
en volledig terugbrengen van de kar binnen de afgesproken tijden. 

 
Kosten: 30 euro voor 3 uur. (plus 25 euro borg) 
Te huren op de dagen dat de Kinderboerderij geopend is:  
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 13 tot 17 
uur.  
 
Uitleen: De Kolderbolder dient van te voren gereserveerd te worden. Bij 
het ophalen van de Bolderkar vult u een uitleenformulier in en betaalt u 
de huurprijs en borg.  
Na afloop wordt de kar door de Ulebelt gecontroleerd. Bij vermissing of 
beschadiging van zaken brengt de Ulebelt de gemaakte kosten in 
mindering op de betaalde borg. Een resterend bedrag wordt daarna naar 
u overgemaakt.  



Inhoud van de Kolderbolder 

Materiaal natuureducatie (in plastic doos): 

• Diverse natuuropdrachtkaarten met thema: onderzoek, spel, 
creatief en beleven. 

• 4 kompassen 
• 1 meetlint 
• 10 blinddoeken 
• 7 loeppotjes 
• 7 spiegeltjes 
• 4  pincetten 
• 5 penselen 
• 1 laken 
• 6 bakjes 
• 22 kleurenkaartjes 
• 1 setje gekleurd papier met dubbelzijdig tape 

 

Onderzoeksmateriaal (los in de kar):  

• 2 ogenkaarten op A3 (welke dieren herken je en kan je vinden bij de 
Ulebelt) 

• Zoekkaarten (kun jij beesten op naam brengen?):  
◦ 5 x rups 
◦ 5 x bodemdiertjes 
◦ 5 x  vlinders 
◦ 5 x waterdiertjes 
◦ 5 x boomknoppen 

• 1 vijzel 
• 3 schepnetjes 
• 3 witte onderzoeksbakken 
• 1 bak met 5 houten trommelstokken (muziekmaken op de 

Duizendpoot) 
 

Speelgoed (los in de kar):  

• 1 houten dominospel 
• 1 grote houten mikado 
• 1 setje jeu de boules-ballen 

 


