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Eindelijk gaat het gebeuren: na jaren van plannen maken, rekenen en onderhandelen, gaan we in april
starten met verbouwen!
In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief leest u wat er de komende tijd gaat gebeuren op en rond de
kinderboerderij.
Waarom verbouwen?
Op dit moment is de kinderboerderij voor haar inkomsten volledig afhankelijk van gemeentelijke subsidie, donateurs,
sponsoren en eigen activiteiten. In de afgelopen jaren was dit altijd net genoeg om het salaris van de beheerder en de
verzorgingskosten voor de dieren te betalen. Door de aanzienlijke verlaging van de gemeentelijke subsidie zijn de
inkomsten nu echter niet meer toereikend.
De grote stal wordt verhuurd voor kinderfeestjes, maar heeft in principe meer potentie. Door het ontbreken van
elementaire zaken als isolatie, verwarming en een functionele inrichting is de stal evenwel 's avonds en in het koude
seizoen niet goed verhuurbaar.
Daarom heeft het bestuur de handschoen opgepakt om de kinderboerderij te laten verbouwen, met als doel deze beter
verhuurbaar te maken. Als de stal vaker en langer verhuurd kan worden, stijgen de eigen inkomsten van de
kinderboerderij en worden we als stichting minder afhankelijk van de gemeente.
Wat wordt er verbouwd?
Het bestuur heeft door architectenbureau WiM een bouwtekening laten maken van een stal die aan de
toekomstwensen en de huidige bouweisen voldoet. De buitenkant van de stal blijft zoals hij nu is, met uitzondering van
de deuren en (dak)ramen. De binnenzijde wordt volledig geïsoleerd en voorzien van verwarming. Er worden meerdere
multifunctionele ruimten gecreëerd die diverse groepen kinderen en volwassenen gebruiksmogelijkheden bieden. De
trap, het toilet, het kantoor van de beheerder en het winkeltje krijgen een nieuwe plaats. De stroomvoorziening wordt
gemoderniseerd en er wordt een extra toilet aangelegd.
Planning en fasering
Vanaf 24 april a.s. gaan de bouwvakkers van HB Bouw er hard tegenaan om de grote stal te renoveren. Daarna gaan de
architect, beheerder, vrijwilligers en het bestuur aan de slag met de inrichting.
Kinderboerderij gesloten voor publiek van 24 april tot en met eind juni
Om praktische en veiligheidsredenen hebben we ervoor gekozen de kinderboerderij tijdens de verbouwingsperiode
tijdelijk te sluiten voor publiek. Uiteraard moeten de dieren gewoon verzorgd en gevoerd worden, dus onze beheerder
en dierverzorgers zijn wel aanwezig in deze periode.
Activiteiten en Schaapscheerdersfeest geannuleerd
De volgende activiteiten kunnen vanwege de verbouwing niet doorgaan:
• Schaapscheerdersfeest
• inloopactiviteiten mei en juni
• betaalde activiteiten volwassenen mei en juni.
Geen kinderfeestjes mogelijk
Tijdens de verbouwingsperiode is de kinderboerderij helaas niet beschikbaar voor kinderfeestjes.

BSO Wijs! tijdelijk op andere locatie
BSO Wijs! wordt in goed overleg met het bestuur van de kinderboerderij tijdelijk ergens anders gehuisvest.
Zodra de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de minimale vereisten voor de inrichting zijn gerealiseerd, keren zij
weer terug op de kinderboerderij.
Kinderdagverblijf De Vuurvogel
Kinderdagverblijf De Vuurvogel huurt ons houten chalet (achter de stal) en kan daar gewoon blijven tijdens de
sluitingsperiode. Wel worden er maatregelen genomen om te zorgen dat zij tijdens de verbouwing veilig gebruik kunnen
maken van de opvanglocatie en de speeltuin.
Openingsfeest
Als alle verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden achter de rug zijn, zal de nieuwe stal feestelijk in gebruik worden
genomen tijdens ons grote Openingsfeest. Houd de website en Facebook in de gaten voor datum en tijd.
Vragen? Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op onze webpagina www.kinderboerderij-driebergen.nl/verbouwing.
Op deze pagina zullen wij regelmatig informatie plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden. Of volgt u ons op
Facebook voor foto's van de verbouwing.
Contact? Overlast melden?
Uiteraard proberen wij de overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Hebt u vragen? Wilt u melding
maken van een onveilige of overlastgevende situatie? Neemt u dan contact op met Ruud van Essen, telefoonnummer
06-83 55 29 55.
Openingstijden
Vanwege de verbouwing is de kinderboerderij van 24 april tot eind juni gesloten voor publiek.
Eind juni -

1 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
15:00 - 16:00
(dieren voeren)
14:30 - 16:30

winter: 1 november -

1 april

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Gesloten
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30

Vrijdag

10:00 – 12.00 / 13.30 16.30
Gesloten
15:00 - 16:00
(dieren voeren)

Zaterdag
Zondag
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3972 SB Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-521351
E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl
Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderijdriebergen
Twitter: @kbdriebergen
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