
 

 

 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 mei 2019 
 

 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, 

 

De meivakantie zit erop en bij de kinderboerderij is het hoogseizoen weer aangebroken. De activiteitenkalender voor 

2019 is goed gevuld, de vriezer ligt vol met ijsjes en de lammetjes dartelen door de wei. Hoog dus tijd om u weer even 

bij te praten. 

 

Van de bestuurstafel 

Wisseling beheerders 

Helaas heeft onze beheerder Lottie Brosky om gezondheidsredenen haar werk op de 

kinderboerderij moeten beëindigen. Na 11 jaar trouwe dienst hebben we in januari afscheid van 

haar genomen. Wij zijn Lottie erg dankbaar voor alles wat ze voor de kinderboerderij heeft 

gedaan en wensen haar heel veel succes met haar opleiding en nieuwe baan! 

 

Gelukkig konden Samyre Wieles (zie foto) en Bianka van Beek, beiden al geruime tijd betrokken 

bij de kinderboerderij, de beheerdersfunctie van Lottie overnemen en samen invullen. Bianka is 

op dinsdag aanwezig, en Samyre op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Duurzaamheid 

Als kinderboerderij proberen wij een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid. Zo scheiden we ons 

afval bewust. En we zamelen alweer enkele jaren elektrische apparaten in voor Wecycle en gebruikt frituurvet voor Vet, 

recycle het. Eind 2018 hebben we een proef gedaan als afleverpunt voor duurzame kerstbomen. Wat ons betreft is deze 

samenwerking voor herhaling vatbaar. Verder oriënteren we ons op maatregelen die we zelf kunnen nemen om 

duurzamer te worden. Met de verbouwing in 2017 hebben we hierin al een belangrijke slag gemaakt door de stal beter 

te isoleren.  

 

Na de oplevering van de verbouwde stal richten we ons nu op onze volgende grote wens: het plaatsen van 

zonnepanelen. Tussen 2017 en nu hebben we hiervoor diverse aanvragen gedaan bij een landelijk fonds en bij de 

gemeente, maar tot nu toe zijn deze aanvragen helaas nog niet gehonoreerd. 

 

Activiteiten 2019 

De activiteitenkalender voor 2019 staat weer online. Weet u dat er één keer per maand op woensdagmiddag een leuke 

en meestal gratis activiteit voor kinderen wordt georganiseerd? Ook meedoen? Kijk snel op 

https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/activiteiten-2/ . 

 

19 mei Schaapscheerdersfeest 

Op zondag 19 mei van 12.00 tot 16.00 uur vindt ons jaarlijkse Schaapscheerdersfeest plaats. Voor jong en oud is er van 

alles te beleven. Kijk hoe de schapen worden geschoren. Spring op een springkussen. Leer stenen vilten, bak broodjes 

en laat je schminken. Of doe mee met onze loterij. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij. 

 

Dieren 

Lammetjes op de kinderboerderij! 

Bent u al op kraamvisite geweest? Er dartelen vier jonge geitjes en twee lammetjes door onze weiden. 

 

 

 
 



 

Gezondheidscertificaten 

Om de kinderboerderij gezond en veilig te houden voor mens en dier, zorgen wij dat onze dieren periodiek 

gecontroleerd en ingeënt worden en vervelende ziektes buiten de deur blijven. Ook voor dit jaar hebben wij de 

certificaten CAE/CL, zwoegervrij en Zoönoseverantwoord bedrijf gelukkig weer binnen. 

 

Dringende oproep: voerder gevraagd voor de maandagochtend! 

Vanaf juni hebben we geen voerder meer op maandagochtend. Wie vindt het leuk om elke week op maandag tussen 9 en 

10 uur onze lieve dieren te voeren? Stuur snel een mail naar info@kinderboerderij-driebergen.nl of loop even langs bij 

onze beheerder. 

 

Vakantieopvang konijnen en cavia’s 

In de meivakantie hebben wij weer een aantal vaste hotelgasten verwelkomd in de vakantieopvang. Ook de 

aanmeldingen voor de zomervakantie lopen hard. Wilt u verzekerd zijn van een opvangplekje voor uw konijn of cavia? 

Reserveer dan snel. U lekker op vakantie, uw huisdier goed verzorgd. 

Kijk voor meer informatie op https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/vakantieopvang-konijn-cavia/ . 

 

Donateurs, sponsoren en partners 

Wij worden regelmatig verblijd met prachtige acties en mooie bijdragen. Zo ontvingen wij wij in december de opbrengst 

van een markt georganiseerd door BSO Het Vossenhol. En dankzij een gulle gift van Stichting Wel-Doen Driebergen 

worden op dit moment enkele van onze stallen in steen opgemetseld. Tijdens het Schaapscheerdersfeest worden de 

verbouwde verblijven officieel ‘geopend’. 

 

Wist u dat… 

• u op de kinderboerderij nu ook contactloos kunt betalen? 

• u buitenspeelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen, kunt doneren aan de kinderboerderij? U doet onze jonge 

bezoekers er een groot plezier mee. 

• 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 altijd op zoek zijn naar vrijwilligers voor de kinderboerderij. Vindt u het leuk om dieren te voeren? Of begeleidt u 

liever feestjes en activiteiten? Bij de kinderboerderij is altijd wat te doen. 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    

Zaterdag Gesloten   KvK-nummer: 41179070 

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

 


