
 

 

  

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 november 2016 

 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij! 

 

We gaan alweer richting de laatste maanden van 2016. Tijd om u weer bij te praten over alle ontwikkelingen in de 

afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd. 

 

Van de bestuurstafel 

Verbouwplannen en gemeente 

De gemeentelijke begroting voor 2017 is goedgekeurd en dat betekent voor de kinderboerderij dat er een bouwkrediet 

van € 100.000 ter beschikking is gesteld. We kunnen dus gaan verbouwen! We zijn overeengekomen dat de boerderij 

jaarlijks € 4.000 mee betaalt aan de kapitaallasten en de gemeente de resterende kosten voor haar rekening neemt. De 

betaling verloopt via een subsidievermindering. Het plan is de benodigde € 4.000 via verhuur van de straks mooi 

verbouwde (en verwarmde) ruimte te financieren. 

De afdeling Vastgoed van de gemeente heeft de leiding van de aanstaande verbouwing en bouwvergunning, tekening, 

offertes enzovoorts liggen startklaar. Wat ons betreft starten we zo snel mogelijk in 2017!  

 

Uitbreiding aanwezigheid beheerder 

Sinds 1 september heeft de boerderij voor 4 dagen per week een beheerder in dienst. Daarvoor was dit 3 dagen. Wij zijn 

erg blij dat dit nu financieel gezien mogelijk is. Lotty Brosky werkt 3 dagen en Samyre Wieles 1 dag per week.  

Hierdoor wordt er een minder groot beroep op onze vrijwilligers gedaan.  

Het feit dat er nu 4 dagen per week een gediplomeerde dierverzorgster aanwezig is maakt het ook mogelijk een 

stageverlenend bedrijf te worden. Leerlingen van diverse opleidingen kunnen dan onder deskundige begeleiding 

stagelopen op de boerderij. De eerste aanmeldingen zijn al binnen! 

 

Verscherpte maatregelen vogelgriep 

Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heerst er momenteel weer vogelgriep. Ook de kinderboerderij heeft 

verscherpte maatregelen getroffen.  

� Ons pluimvee wordt op minstens twee meter afstand van het publiek gehouden.  

� De voerders moeten een overall en laarzen van de boerderij aan,  

� We moeten precies bijhouden wie het kippenhok betreedt.  

� Bezoekers moeten door een ontsmettingsbak lopen die bij de ingang staat.  

Wij vragen om uw begrip voor deze maatregelen! 

 

Donateurs, sponsoren en partners 

Op 29 oktober jl hebben leden van de Heren van de Ronde Tafel een dag geholpen met schilderen, reparaties en andere 

klussen. Wij zijn erg blij met deze hulp! 

Verder hebben wij in de afgelopen tijd wederom enkele nieuwe donateurs mogen verwelkomen. We kunnen niet 

genoeg benadrukken hoe blij wij zijn met uw steun. 

 

Vrijwilligers gevraagd: begeleiding kinderfeestjes en meer 

Om alle aanvragen voor feestjes te kunnen invullen 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 iemand 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. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel! 

 

 
 



 

Verder zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die: 

� onze dieren voeren en verzorgen ('s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur of 's middags tussen 15.00 en 16.00 uur) 

� aanwezig zijn als de kinderboerderij open is 

� 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. 

 

Nieuwe activiteit kinderfeestjes: op jacht naar de schat 

Een speurtocht houden tijdens uw kinderfeestje? Vanaf nu kan dat. Voor € 10,- kunnen de kinderen een speurtocht 

doen waarbij ze vragen moeten beantwoorden over de kinderboerderij. Zijn alle antwoorden gevonden, dan ontvangen 

ze een heuse schatkaart. Wie vindt als eerste de schat?  

Wilt u deze activiteit reserveren of meer weten? Neem dan contact op met ons via info@kinderboerderij-driebergen.nl 

of bel ons op 0343-521351. 

 

Activiteiten voor jong en oud 

� Zaterdag 26 november 14.00-16.00 uur: Bodemdiertjes zoeken (IVN) - voor kinderen van 8-12 jaar 

� Zaterdag 3 december 14.00-15.00 uur: Sinterklaas bezoekt de kinderboerderij 

� Woensdag 14 december 14.00-16.00 uur: Knutselen op de kinderboerderij 

� Zaterdag 24 december 18.30-20.30 uur: Levende Kerststal 

 

Wist u dat.. 

� ... 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 

 

 
 


