
 

 

  
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog op papier? 

Geef uw e-mailadres door via info@kinderboerderij-driebergen.nl 
U spaart het milieu en wij besparen kosten! 

 
 

Nieuwsbrief juni 2016 
 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij! 
 

Door grote drukte en onderbezetting hebt u al geruime tijd geen nieuwsbrief meer ontvangen van ons. Gelukkig zijn we nu weer zover 
dat we u kunnen bijpraten over het reilen en zeilen op onze kinderboerderij. 
 
Van de bestuurstafel 
Verbouwplannen en gemeente 
De onderhandelingen met de gemeente over de verbouwing van de boerderij lijken nu eindelijk tot resultaat te leiden! In de 
gemeentelijke Kadernota - een vierjarenplan van de gemeente - staat de verbouwing van de Kinderboerderij gepland met een begroot 
bedrag van € 100.000. Binnenkort wordt dit plan in de gemeenteraad besproken. Wij gaan ervan uit dat de raad voor zal stemmen. 
Mocht u raadsleden kennen, dan kunt u het belang van deze verbouwing voor ons voortbestaan wellicht nog eens onder de aandacht 
brengen. 
Er zijn ook plannen om de energievoorziening van de boerderij via zonnepanelen te regelen. Op dit moment heeft de boerderij geen 
verwarming, het kantoortje van de beheerder wordt verwarmd met een elektrisch kacheltje. Offertes voor de verbouwing en de 
energievoorziening hebben wij aangevraagd en ingeleverd bij de gemeente. De dag dat er een lintje doorgeknipt kan worden komt 
steeds dichterbij! 
 
Keurmerk Kinderboerderijen 
De boerderij werkt gestaag verder aan alle voorwaarden voor het behalen van het Keurmerk Kinderboerderijen. Eén van die 
voorwaarden is dat er van alle medewerkers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig is. Sinds kort zijn 
organisaties als de onze vrijgesteld van legeskosten hiervoor. Wij hebben gelukkig nog nooit problemen gehad met 
grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers of medewerkers. Uiteraard zegt een verklaring niet alles maar het is een door de overheid 
ingestelde en gecontroleerde verklaring. Binnenkort start de aanvraagprocedure voor iedereen die werkt bij de kinderboerderij. 
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Een andere wettelijke eis is dat er tijdens openingstijden een BHV’er (bedrijfshulpverlener) aanwezig is. Een ingewikkeld puzzeltje 
voor een kleine organisatie. Gelukkig is één vrijwilliger bereid de BHV-cursus te doen en gaan we rondvragen of er misschien 
vrijwilligers zijn die op hun werk een dergelijke cursus hebben gedaan. Onze beheerder beschikt natuurlijk ook over de benodigde 
kwalificaties. 
 
Uitbreiding bestuur 
Ons bestuurslid Wendy Appel heeft gelukkig haar functie weer opgepakt. Daarnaast hebben we Sandra Tangelder bereid gevonden 
om bestuurslid te worden. Zij was al actief als vrijwilliger voor het voeren van de dieren en gaat nu kijken waar zij van toegevoegde 
waarde kan zijn op bestuurlijk niveau. Goed om weer op sterkte te zijn! 
Op de website kunt u het jaarverslag van 2015 lezen.   
 
Dieren 
Begin 2016 moesten we helaas afscheid nemen van onze lieve ezel Tommie. Gelukkig mochten we een nieuw kameraadje voor Bas 
verwelkomen: ezelin Dora, 6 jaar oud en gek op knuffelen. Bas moest bij de tandarts al zijn tanden en kiezen laten trekken vanwege 
flinke gebitsproblemen. Dit is goed verlopen en Bas kan nu weer pijnloos eten.    
 
Verder werden we dit voorjaar verblijd met maar liefst vier geitenlammetjes, een schapenlammetje en vier kuikentjes. 
Helaas moesten we geitje Kokky, inclusief de lammetjes in haar buik, laten inslapen. 
  

Zomervakantie: hebt u al onderdak voor uw knaagdier? 
De zomervakantie komt er weer aan. Hebt u al onderdak geregeld voor uw konijn of cavia? Als donateur kunt u uw huisdier tijdens 
uw vakantie voor € 10,- per week laten logeren in ons konijnenhotel. Uw huisdier goed verzorgd, u een onbezorgde vakantie. Hebt u 
vragen of wilt u reserveren? Neem dan contact op met ons via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351. 
 

 
 
 



 
 
Donateurs, sponsoren en partners 
Ook in de afgelopen tijd mochten wij weer nieuwe donateurs verwelkomen en diverse giften in ontvangst nemen, onder meer van 
de Vrienden van Beukestein en onze vaste supporter Biljartvereniging De Krim. Enkele andere hoogtepunten: 
 
 Het nieuwe hekwerk rondom de schapenwei, gesponsord door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug, is eind 2015 aangelegd.  
 Door het Oranje Fonds werden wij verblijd met een Buurtcadeau van € 3.000,-. 
 Begin juni ontving de kinderboerderij uit handen van het Heuvelrugfonds een cheque van € 1.250,-, bijeengebracht met de 

verkoop van Heuvelrugwijnen in de afgelopen periode. 
 
Vrijwilligers gevraagd: begeleiding kinderfeestjes 
Met drie vrijwilligers die maximaal één keer per maand een kinderfeestje kunnen begeleiden, moeten wij steeds vaker mensen 
teleurstellen. Daarom zoeken wij vrijwilligers die 1 - 2 keer per maand op zaterdag of zondag een verjaardagsfeestje willen begeleiden. 
Deze feestjes vinden meestal plaats tussen 10.00 en 14.00 / 15.00 uur. Incidenteel kunnen de tijden afwijken, bijvoorbeeld tot het 
begin van de avond. Een leuke tijdbesteding voor bijvoorbeeld een student(e), een opa of oma, of een vader of moeder die in het 
weekend graag onder de mensen is. Kijk op de webpagina http://www.kinderboerderij-driebergen.nl/vrijwilligers/ voor alle 
informatie over deze en andere leuke vrijwilligersfuncties. 
 

Naast begeleiders voor de kinderfeestjes zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die: 
 één of meerdere keren per week onze dieren voeren en/of verzorgen, met name in het weekend 
 één of meerdere dagdelen per week of maand de kinderboerderij openstellen voor publiek 
 helpen bij activiteiten als het schaapscheerdersfeest, de levende kerststal, etc. 
Lijkt het u leuk om ons te helpen? Meld u aan als vrijwilliger via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351. 
 
Wist u dat.. 
 ... S-iets Creatiefs ons verraste met een vrolijk open/gesloten-bordje voor aan ons hek? Nu weet u precies wanneer u bij ons 

terecht kunt. 
 ... de parasols zijn vervangen door een schaduwdoek? Zo kunt u op zonnige dagen toch een plekje in de schaduw vinden op ons 

terras. 
 ... wij inzamelpunt zijn voor Wecycle en Vet, recycle het? Kapotte kleine elektrische apparaten en gebruikt frituurvet kunt u bij 

ons inleveren, en wij krijgen daarvoor een kleine vergoeding. 
 

  
 

Openingstijden 
 

zomer:  1 april -                   1 november   

 
Maandag 

 
Gesloten 

  

Dinsdag 10:00 - 16:30   
Woensdag 10:00 - 16:30   
Donderdag 10:00 - 16:30   
Vrijdag 10:00 - 16:30   
Zaterdag 15:00 - 16:00  (dieren voeren)  Kinderboerderij 't Woelige Nest 
Zondag 14:30 - 16:30  Boterbloem 3 
   (ingang Hoendersteeg) 

winter: 1 november -  1 april  3972 SB Driebergen-Rijsenburg 

    
Maandag Gesloten  Telefoon: 0343-521351 
Dinsdag 10:00 - 16:30  E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl 
Woensdag 10:00 - 16:30  Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl 
Donderdag 10:00 - 16:30   Facebook: www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen 
Vrijdag 10:00 – 12.00 / 13.30 - 16.30   Twitter: @kbdriebergen 
Zaterdag Gesloten   KvK-nummer: 41179070 
Zondag 15:00 - 16:00 (dieren voeren)  Rekeningnummer: NL 86 INGB 0002 9819 98 

 

 
 

http://www.kinderboerderij-driebergen.nl/vrijwilligers/

