
 

 

 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 september 2014 
 

 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij! 
 
Hebt u een fijne zomer gehad? Wellicht hebt u genoten van een heerlijke vakantie, terwijl uw konijn of cavia door ons goed verzorgd werd in het 
konijnhotel. Want het zat weer bomvol!  Maar liefst 36 konijnen, 15 cavia's en 3 ratjes waren bij ons te gast deze zomer. 
Of misschien heeft u deze zomer uw kinderen lekker laten spelen op de kinderboerderij en zelf genoeglijk in het zonnetje op ons terras gezeten. 
Hoe dan ook, het voorjaar en de zomer waren voor ons zoals gebruikelijk drukke en gezellige maanden. 
 
Van de bestuurstafel 
Donderdag 4 september hebben wij gesproken met de nieuwe wethouder Boonzaaijer. De kinderboerderij hoort in zijn portefeuille thuis. De 
voorzitter en de penningmeester hebben de relatie tussen de gemeente en de kinderboerderij voor hem uit de doeken gedaan. Het was een 
openhartig gesprek waarbij wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden zijn besproken. De verbouwplannen van de boerderij, waarmee we een 
betere exploitatie van de boerderij beogen, kunnen niet zonder hulp van de gemeente - de eigenaar van de grond en de gebouwen - uitgevoerd 
worden. De wethouder kwam met een creatief voorstel wat nu in het bestuur besproken gaat worden. Wij hopen van harte dat hieruit een 
oplossing voortkomt waardoor de impasse doorbroken kan worden en het bestuur verder kan met het uitwerken van de plannen.  
 
Activiteiten 
Onze nieuwe woensdagmiddagactiviteiten worden druk bezocht. In het voorjaar werden al lammetjes en indianentooien in elkaar gezet, in het 
najaar kunnen de kinderen een pompoen-lampion maken - wel je eigen pompoen meebrengen - en in december gaan we windlichtjes knutselen 
van blikjes. Om de kinderboerderij voor iedereen toegankelijk te houden vragen we voor onze activiteiten geen entreegeld. Wilt u ons toch iets 
geven? Stop het dan in onze giftenbox. 
 
Kijk op de pagina Agenda 2014 op onze website voor het volledige activiteitenprogramma en een impressie van de activiteiten in 2013. 
 
De donateurs en sponsoren van wie wij de e-mailadressen hebben nodigen wij sindskort per e-mail uit voor onze activiteiten. Wilt u deze 
uitnodigingen ook ontvangen? Geef dan snel uw e-mailadres door aan ons. 
 
Onze vrijwilligers 
Wij zouden geen bestaansrecht hebben zonder onze vrijwilligers. Wij zijn blij en dankbaar dat zij zich dag in dag uit inzetten om de kinderboerderij 
een fijne plek te laten zijn en blijven voor jong en oud. Vier vrijwilligers komt u zelfs bijna dagelijks tegen: Lian van Ginkel, Jan van der Weijden, 
Thea Jelier en Arie Balk. Deze toppers vormen samen met de beheerder de drijvende kracht achter de kinderboerderij! 
 
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die: 

 één of meerdere keren per week onze dieren willen voeren en/of verzorgen, met name in het weekend 
 één of meerdere dagdelen per week of maand de kinderboerderij willen openstellen voor publiek 
 willen helpen bij activiteiten als het schaapscheerdersfeest, de levende kerststal, verjaardagsfeestjes, etc. 

Wilt u ook meehelpen? Meld u dan aan via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351. 
 
Donateurs, sponsoren en partners 
Hoewel wij zelf alles in het werk stellen om in onze inkomsten te blijven voorzien, bent u als donateur, sponsor of partner voor ons van 
onschatbare waarde. Uw support betekent voor ons dat wij kunnen blijven doorgaan. Enkele hoogtepunten van de afgelopen tijd: 
 
NL Doet 
Tijdens NL Doet werden door een delegatie van het College van B&W - burgemeester Naafs en de wethouders Homan en Verhoef - ruim 230 
pannenkoeken gebakken en verkocht. De opbrengst kwam ten goede aan de kinderboerderij. En een klein maar dapper team van twee dames 
zette het kalkoenhok weer in de verf. De materialen hiervoor konden wij bekostigen dankzij het Oranjefonds.  
 
Diverse giften 
Onze beheerder Lottie en vrijwilliger Thea waren met enkele dieren te gast bij basisschool De Uilenburcht, waar zij de opbrengst van een 
inzameling overhandigd kregen. Uit naam van Kiwanis Driebergen, Lions Utrechtse Heuvelrug en Rotary Driebergen ontvingen wij verder een 
gedeelte van de opbrengst van de kerstmarkt op het Kerkplein afgelopen december. En Wecycle verraste ons met een extra bonus vanwege onze 
promotie-inspanningen. 
 
Schaapscheerdersfeest 
En waar zouden wij zijn zonder de sponsoren van ons Schaapscheerdersfeest? Dankzij de vele grote en kleine prijsjes die ondernemers uit 
Driebergen en omstreken hebben geschonken, konden wij ook dit jaar weer een loterij organiseren. Op de pagina Sponsoren op onze website vindt 
u de volledige lijst met ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 



 
Projecten 
In de afgelopen tijd werden diverse activiteiten ontplooid om extra inkomsten binnen te halen. Zo mochten wij de helft van de opbrengst van onze 
collectanten terugontvangen van Jantje Beton en haalde onze vrijwilliger Lian een paar honderd euro op door spullen te verkopen op de vrijmarkt 
tijdens Koningsdag. 
 
Duurzaamheid 
Behalve oude apparaten kunt u sinds enkele maanden ook gebruikt frituurvet bij ons inleveren. Want naast Wecycle (www.wecycle.nl) zijn wij nu 
ook een officieel inzamelpunt van Frituurvet, recycle het (www.frituurvetrecyclehet.nl). Giet het in de originele verpakking of in een plastic fles en 
stop het bij ons in de gele container. Wij zijn er blij mee, want elke volle container levert ons weer wat geld op! 
 
Biologische producten 
Zoals eerder gemeld werken wij samen met The Beebox,een organisatie waar u (h)eerlijke biologische producten kunt laten thuisbezorgen. In ruil 
voor promotie op en rond de kinderboerderij, steunt The Beebox ons met een bedrag van € 5,- per vier weken voor iedereen die via ons abonnee 
wordt. Zo draagt u een steentje bij aan onze kinderboerderij en aan een duurzame maatschappij! De eerste abonnees zijn inmiddels een feit.  
Hebt u ook interesse in een abonnement op biologische producten? Ga naar www.thebeebox.nl/kinderboerderij. Kies een abonnement en 
vermeld in het invulveld “actiecode” onze postcode 3972 SB. 
 
De dieren 
In het voorjaar werden wij verblijd met vijf jonge geitjes. Het vrolijke bokje Ruud was de eerste, na enige tijd gevolgd door vier prachtige witte 
geiten: drie jongens en één meisje. Bij de Drentse heideschapen werden geen lammetjes geboren dit jaar.  
Verder werd de dierenfamilie uitgebreid met zeven schattige Brahma-kuikens, waarvan er één helaas is overleden. 
 
Wist u dat.. 
 ... wij ook een Kinderzwerfboek station zijn? Meer informatie vindt u op www.kinderzwerfboek.nl 
 ... de kinderboerderij onverminderd populair is als locatie voor kinderfeestjes? Wilt u ook de kinderboerderij afhuren voor uw kinderfeestje? 

Kijk dan op onze website voor informatie en kosten en wacht niet te lang met reserveren. 
 ... het konijnenhotel elke vakantie open is? Wilt u in de volgende vakantie verzekerd zijn van een plekje voor uw huisdier, reserveer dan tijdig. 
 ...  u op onze website www.kinderboerderij-driebergen.nl alle leuke nieuwtjes en actuele informatie kunt volgen? Op de pagina Contact vindt 

u een knop waarmee u ons een reactie, opmerking of idee kunt sturen. U kunt ons ook mailen op info@kinderboerderij-driebergen.nl 
 
 

  
 

Openingstijden 
 

zomer:  1 april                                              -        1 november   
Maandag Gesloten   
Dinsdag 10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30   
Woensdag 10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30   
Donderdag 10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30   
Vrijdag 09:00 - 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 - 11:30 / 13:00 - 16:30  E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl 
Woensdag 10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30  Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl 
Donderdag 10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30   Facebook: www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen 
Vrijdag 09:00 - 16:30  Twitter: @kbdriebergen 
Zaterdag Gesloten   KvK-nummer: 41179070 
Zondag 15:00 - 16:00 (dieren voeren)  Rekeningnummer: NL86INGB0002981998 
 

http://www.wecycle.nl/
http://www.frituurvetrecyclehet.nl/
http://www.thebeebox.nl/kinderboerderij
http://www.kinderzwerfboek.nl/
http://www.kinderboerderij-driebergen.nl/
http://www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen

