
 

 

 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 december 2018 
 

 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, 

 

Nu alle naweeën van de verbouwing zijn afgerond, kunnen we ons als bestuur richten op andere wensen, waaronder de 

kinderboerderij duurzamer maken én aantrekkelijker voor een nog bredere doelgroep. Er is de afgelopen maanden dan 

ook weer van alles gebeurd. 

 

AVG: de kinderboerderij en uw privacy 

In verband met de nieuwe AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft Kinderboerderij 't Woelige 

Nest nieuwe privacyvoorwaarden opgesteld voor het verwerken van uw gegevens. Kort samengevat komen deze erop 

neer dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u ze aan ons heeft verstrekt: om u als donateur 

of sponsor 3-4 keer per jaar onze nieuwsbrief te sturen of u uit te nodigen voor specifieke activiteiten (per e-mail of op 

papier). Onze nieuwe privacyvoorwaarden kunt u lezen op https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/privacy/  

 

Kinderboerderij rookvrij 

Misschien hebt u het bord al zien hangen: vanaf 1 juni jl. is de hele kinderboerderij rookvrij. Wij hebben daartoe 

besloten omdat we vinden dat de kinderboerderij een voorbeeldfunctie vervult als het gaat om een gezonde en veilige 

speelomgeving voor kinderen. 

 

Meer feestjes = meer vrijwilligers nodig 

Op veler verzoek hebben wij de tijden waarbinnen de kinderboerderij gehuurd kan worden voor feestjes verruimd tot 

22.00 uur. Dat hebben we geweten: het aantal reserveringen neemt enorm toe. Soms vinden er zelfs meerdere feestjes 

op één dag plaats. 

 

Op dit moment hebben wij een handjevol vrijwilligers die 1 of meerdere keren per maand een feestje begeleiden. Dat 

betekent dat wij regelmatig mensen moeten teleurstellen. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar meer begeleiders 

voor feestjes. Lijkt het u leuk om feestjes op zaterdag en/of zondag begeleiden? Meld u snel aan, want wij kunnen uw 

hulp goed gebruiken! 

 

Dieren: maak kennis met Bert en Ernie 

Door onze weide huppelen sinds een paar maanden twee schattige varkentjes: Ernie en Bert. Zij zijn op de 

kinderboerderij komen wonen nadat we eerder afscheid moesten nemen van ons lieve varken Qwast. Bert en Ernie 

brengen behoorlijk wat leven in de brouwerij. Daar moesten de andere dieren even aan wennen, maar gelukkig zijn de 

varkentjes inmiddels helemaal thuis bij ons. En dankzij de sponsorbijdragen van Schildersbedrijf Matton en H&B Bouw 

zijn de kosten van de aanschaf en de voeding en verzorging voor het eerste jaar gedekt.  

 

Ons konijnenhotel is erg populair! Al vanaf de voorjaarsvakantie namen veel vaste gasten weer hun intrek. In de 

zomervakantie was het door de hoge temperaturen en de grote droogte afzien, maar dankzij de inspanningen van onze 

vrijwilligers hielden alle hotelgasten toch het hoofd koel.  

 

Nieuwe samenwerking: Duurzame Kerstbomen 

Een echte kerstboom in huis dit jaar? Spaar het milieu en steun de kinderboerderij met een duurzame kerstboom: een 

kerstboom mét kluit die u na de feestdagen weer bij ons kunt inleveren. U krijgt uw statiegeld terug en de boom gaat 

weer terug in de grond. Voor elke boom die via de kinderboerderij uitgeleverd wordt, ontvangen wij een bedrag van  

€ 5,- van de kweker. Lees hoe het werkt op www.duurzame-kerstbomen.nl en bestel direct uw duurzame kerstboom. 

 

 



 

Donateurs, sponsoren en partners 

In de afgelopen maanden mochten wij weer een paar prachtige donaties ontvangen, onder meer van Stichting 

buurtvereniging manege “Handelsstal De Bruin”. 

Op Koningsdag heeft onze vrijwilliger Lian op de markt gestaan met een kraam en pannenkoeken gebakken. Zo heeft ze 

maar liefst een paar honderd Euro bijeengebracht, dank je wel Lian!  

Ons Schaapscheerdersfeest op 3 juni was als vanouds drukbezocht en heeft daardoor ook een prachtig bedrag opgeleverd.  

En van 17 september t/m 21 oktober hing de kinderboerderij weer op de statiegeldzuil bij Albert Heijn aan de Hoofdstraat, 

waarna wij werden verblijd met de gulle giften van hun klanten. 

 

Oproep: bordspellen, puzzels en kinderboekjes gevraagd 

Heeft u spelletjes, puzzels of boekjes waar uw kinderen niets meer mee doen? Doneer ze aan de kinderboerderij! Dan 

hebben wij ook als het koud of slecht weer is iets te doen voor onze jonge bezoekers. 

 

Wist u dat… 

• u op de kinderboerderij nu ook met pin kunt betalen? 

• 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 op doordeweekse avonden de stal kunt huren voor uw vereniging, club, stichting, netwerkgroep, lezing, presentatie 

of workshop? Meer informatie vindt u op https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/activiteiten/zaal-huren/ . 

• 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 nog steeds dringend op zoek zijn naar vrijwilligers voor de kinderboerderij, met name voor het begeleiden van 

feestjes en activiteiten. Lijkt het u leuk om ons te helpen? Meld u aan als vrijwilliger via info@kinderboerderij-

driebergen.nl of bel ons op 0343-521351. 

 

 
 

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 - 16.30   Twitter: @kbdriebergen 

Zaterdag Gesloten   KvK-nummer: 41179070 

Zondag 15:00 - 16:00 (dieren voeren)  Rekeningnummer: NL 86 INGB 0002 9819 98 

 


