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U spaart het milieu en wij besparen kosten!

Nieuwsbrief januari 2018

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij,
Van de bestuurstafel
Het jaar 2017 is voorbij, een belangrijk en feestelijk jaar voor de kinderboerderij. De verbouwing van de stal is eindelijk een feit! De
boerderij moest twee maanden dicht om dit te realiseren. Maar alle moeite en inspanningen werden beloond: er is nu een mooie en
gezellige stal voor iedereen beschikbaar. Met vloerverwarming, zodat ook in de koude tijden van het jaar de boerderij goed te
gebruiken is. De samenwerking met de gemeente (eigenaar van de boerderij) en de aannemer, H&B Bouw, is prettig verlopen. Alles
is keurig binnen de begroting van € 100.000 gebleven. De feestelijke opening door de burgemeester en het gezellige zomerfeest
erna vormden een topdag voor iedereen die betrokken is bij de boerderij.
En ook belangrijk: de brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) heeft na de verbouwing een inspectie uitgevoerd, alles is goedgekeurd.
Verhuur
Nu de boerderij het hele jaar te gebruiken is en goede faciliteiten biedt aan bezoekers en gebruikers zijn de verhuurmogelijkheden
toegenomen. De populaire verhuur voor (kinder)feestjes op zaterdag en zondag kan in de winter doorgaan en is nu ook mogelijk
tussen 17.00 en 20.00 uur. Op doordeweekse avonden kunnen verenigingen, clubs, netwerken, enz. de ruimte huren. Hopelijk
kunnen we hiermee een nieuwe bron van inkomsten aanboren.
VOG
Dit jaar is er voor al onze vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd en verstrekt.
Studentenonderzoek Aeres Hogeschool
Studenten van de Aeres Hogeschool hebben naar aanleiding van de verbouwing onderzoek gedaan naar mogelijkheden om onze
financiële positie te verbeteren. Onder donateurs, buurtbewoners en Facebook-volgers hebben zij een enquête gehouden en ze
hebben gesprekken gevoerd met andere kinderboerderijen. Het resultaat? Een groot aantal interessante en haalbare suggesties en
ideeën waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.
Veel deelnemers aan het onderzoek hebben de wens geuit in het weekend de openingstijden van de boerderij te verruimen. Tot nu
toe is dat niet gelukt. Want helaas zijn er te weinig vrijwilligers die in het weekend willen of kunnen werken (vrijwilligers voeren in
het weekend al twee keer per dag de dieren) en er is (nog) niet voldoende geld om hiervoor een betaalde kracht aan te trekken.
Activiteiten
Binnenkort verschijnt de activiteitenfolder 2018. Daarin kunt u zien wat de plannen zijn en aan welke activiteiten uw kinderen en
uzelf kunnen deelnemen.
Dieren
Afgelopen jaar waren de dierenweides een aantal maanden afgesloten voor bezoekers vanwege de vogelgriep. De kippen en
kalkoenen moesten worden opgehokt en afgezonderd van het publiek. Door de aanschaf van onder andere desinfectiematten bij de
ingang kon de boerderij toch openblijven voor bezoekers, BSO Wijs! en KDV de Vuurvogel.
Dit jaar zijn er drie geitenlammetjes geboren. Helaas viel dit precies in de periode dat de weides gesloten moesten blijven dus heeft
u daar als bezoeker weinig van meegekregen.
Donateurs, sponsoren en partners
Rond de opening heeft de kinderboerderij van de firma Elproma Vending BV te Driebergen een prachtig koffiemachine cadeau
gekregen, een kopje koffie, cappuccino of chocolademelk is nu snel gemaakt.
In november hebben we van een stichting die onbekend wenst te blijven het mooie bedrag van € 2.000 ontvangen. Genoeg geld om
het dak van de schapenstal en de volière te vernieuwen. Onze technische vrijwilligers worden nooit werkloos gelukkig.
Verder mochten wij in de zomer een mooi bedrag aan ingezameld statiegeld in ontvangst nemen bij Albert Heijn Hoofdstraat, en begin
2018 nog eens een prachtig bedrag bij Albert Heijn Binnenhof. En wij kunnen nog altijd rekenen op giften en bijdragen van onze vaste
donateurs en sponsoren.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers bedanken wij u voor uw inzet en betrokkenheid bij de boerderij in het afgelopen jaar. Voor
u als bezoeker was het misschien een beetje rommelig jaar met een verbouwing en sluiting, maar we hopen dat u ook met ons geniet
van het vernieuwde pand. En dat we samen met u deze gezellige ,vrij toegankelijke en leerzame plek in onze gemeente in stand
kunnen houden.
Wist u dat…
• u niet alleen kinderfeestjes bij ons kunt vieren, maar bijvoorbeeld ook uw kraamfeest, doopfeest, communiefeest, jubileum,
familiedag, clubdag of lotgenotendag? Wij voorzien u van kannen koffie en thee, u neemt de rest mee. Vraag naar de
mogelijkheden bij onze beheerder.
• u nu ook op zaterdag en zondag tussen 17.00 en 20.00 uur de stal kunt reserveren voor uw feest? De kosten voor een feestje na
sluitingstijd bedragen 25 euro per uur.
• u op doordeweekse avonden de stal kunt huren voor uw vereniging, club, stichting, netwerkgroep, lezing, presentatie of
workshop? Vraag naar de mogelijkheden bij onze beheerder.
• wij kapotte kleine apparaten en gebruikt frituurvet inzamelen? U bent er vanaf, en wij zijn er blij mee omdat het ons een kleine
financiële bijdrage oplevert.
• wij altijd op zoek zijn naar vrijwilligers? Voor de dieren (voeren, schoonmaken) en voor de mensen (openstellen kinderboerderij,
begeleiden feestjes en activiteiten). Lijkt het u leuk om ons te helpen? Meld u aan als vrijwilliger via info@kinderboerderijdriebergen.nl of bel ons op 0343-521351.

Openingstijden
zomer: 1 april -

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
Zaterdag
Zondag

10:00 - 16.30
Gesloten
15:00 - 16:00 (dieren voeren)

Kinderboerderij 't Woelige Nest
Boterbloem 3
(ingang Hoendersteeg)
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
KvK-nummer: 41179070
Rekeningnummer: NL 86 INGB 0002 9819 98

