
 

 

 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 november 2019 
 

 

 

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, 

 

We lopen alweer richting het eind van het jaar. Een tijd waarin bij de kinderboerderij nog een aantal leuke activiteiten 

op de agenda staan, waarvoor we u van harte uitnodigen: 

• Op zaterdag 30 november 2019 om 16.00 uur bezoekt Sinterklaas onze kinderboerderij. Kom samen met uw 

(klein)kinderen Sinterklaasliedjes zingen, en Sint en Piet een hand geven. 

• Op dinsdag 24 december 2019, 18.30-20.30 uur kunt u de feestdagen sfeervol beginnen met een bezoekje aan onze 

Levende Kerststal. 

 

Van de bestuurstafel 

Vervangende beheerder: Lot van Engeland 

Hoi! Mijn naam is Lot, ik vervang Samyre van 7 oktober tot en met 14 februari. Want Samyre is 

lekker aan het backpacken in Australië. Inmiddels ben ik dus al meer dan een maand hier op ’t 

Woelige Nest aan het werk als vervangend beheerder. Iedere dag ontdek ik weer wat nieuws, en ik 

heb het erg naar mijn zin op deze prachtige werkplek! Ik houd me bezig met alles rondom de 

dieren en het beheer van de locatie. Daarbij hoort ook het contact via e-mail, telefoon en met 

bezoekers op de kinderboerderij. Ik woon in Utrecht, en daar werk ik in het weekend ook op een 

kinderboerderij. Ik hoop dat ik hier in Driebergen nog veel leerzame ervaringen tegemoet ga. Tot 

ziens op ’t Woelige Nest! 

 

Dieren 

Nieuw voerbeleid: geen brood meer 

Wie wel eens wat voedselresten doneert in onze speciale bak bij het hek, heeft het misschien al gezien: liever 

ontvangen we voortaan geen brood meer. Brood gebruiken we namelijk maar heel af en toe, en in kleine hoeveelheden. 

Omdat het eigenlijk niet geschikt is voor dieren. Van te veel brood kunnen ze zelfs erg ziek worden. Wij waarderen het 

dat u aan onze dieren denkt, en met groente- en fruitresten maakt u ons nog steeds erg blij. 

 

Vakantieopvang 

Deze zomer hebben bijna 100 dieren (konijnen, cavia's kippen, ratjes, hamsters en gerbils) op de kinderboerderij 

gelogeerd. Dit was voor onze vrijwilligers een flinke klus, maar alles is ook dit jaar weer gelukt. 

Wilt u verzekerd zijn van een opvangplekje voor uw konijn of cavia tijdens de volgende schoolvakantie? Reserveer dan 

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

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

 

De ezels 

Onze nieuwe ezel Olaf heeft zijn plekje gevonden, het klikt goed tussen Dora en hem. Olaf is soms wel wat eigenwijs en 

wil dan graag iets in zijn mond hebben. Dit is niet bijten om gemeen te doen, maar om te onderzoeken wat het is. 

De afgelopen maanden hebben onze klussers hard gewerkt aan een pleintje naast de ezelweide. Zo kunnen de ezels 

droog staan wanneer het weiland te nat wordt voor hun hoeven. 

 

De bokken 

Het is weer dekseizoen. Dat betekent dat de bokken weer gaan stinken en laten zien dat ze de sterkste zijn. Dit doen ze 

ook tegen bezoekers. Wees duidelijk naar de dieren en laat de kinderen niet alleen in het weiland bij de bokken. 

 

Een paar weken geleden hebben we bokje Odin uitgezwaaid naar zijn nieuwe huis. Hij is nu samen met een andere 

Nubische geit en een gans therapiedier voor een gezin met kinderen met ADHD en PTSS. 

 



 

 
 

Help het milieu én de kinderboerderij met een duurzame kerstboom 

Wilt u dit jaar (weer) een duurzame kerstboom? Vanaf nu kunnen de bomen via internet besteld worden met de 

kinderboerderij als uitgiftepunt. De kinderboerderij krijgt 5 euro per boom die via ons besteld is. 

Reserveer nu alvast uw duurzame kerstboom via https://www.duurzame-kerstbomen.nl/kinderboerderij-t-woelige-nest, 

dan staat hij vanaf 11 december voor u klaar! 

 

Oproep: vrijwilligers voor feestjes gevraagd! 

De feestjes en andere bijeenkomsten op de kinderboerderij lopen als een trein. Hiep hiep hoera! Alleen... wij hebben te 

weinig vrijwilligers om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Daardoor moeten we steeds meer mensen teleurstellen. 

 

Bent u graag onder de mensen en houdt u van gezelligheid? En zoekt u een leuke vrijetijdsbesteding op zaterdag en/of 

zondag? Meld u dan aan als vrijwilliger voor het begeleiden van feestjes op de kinderboerderij. 

Meer lezen? Op deze pagina staat wat dit vrijwilligerswerk precies inhoudt: https://www.kinderboerderij-

driebergen.nl/vrijwilligers/  

 

Wist u dat… 

• u spelletjes of ander binnenspeelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen, kunt doneren aan de kinderboerderij? 

Zo kunnen onze jonge bezoekers zich ook vermaken als het slecht weer is. 

• wij DE-koffiepunten altijd goed kunnen gebruiken om thermoskannen, kopjes en schotels aan te vullen? 

• 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 

 


