
 

 

 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 oktober 2020 
 

 
 
Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, 
 
Hopelijk hebt u een aangename zomer gehad ondanks alle coronamaatregelen. Inmiddels is het normale leven weer 
begonnen, voor zover we van ‘normaal’ kunnen spreken. Tijd om u weer even bij te praten over het reilen en zeilen op 
de kinderboerderij. 
 
Van de bestuurstafel 
Weer een stukje duurzamer dankzij zonnepanelen 
Het kostte even wat tijd en inspanning, maar eind juni was het dan zover: er werden vakkundig 24 zonnepanelen op ons 
dak gemonteerd door de NuytGroep. Mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift van Stichting Wel-Doen Driebergen en het 
slimme rekenwerk van de heer Nuyt. 
De zonnepanelen hebben al flink hun best gedaan: ruim 31,4 KwH per dag is er in de afgelopen maanden opgewekt. 
Omgerekend een besparing van zo’n € 200,- per maand! 
 
Coronamaatregelen op de kinderboerderij 
Op het moment van schrijven gelden de volgende maatregelen t/m 28 april: 
• De kinderboerderij is dicht voor bezoekers. Alleen voerders en beheerders mogen de dieren verzorgen. 
• Alle feestjes t/m 28 april zijn geannuleerd. Feestje na 28 april? Dan ontvangt u zo snel mogelijk duidelijkheid van 

ons. 
• De bekende hygiënemaatregelen, zoals extra handenwassen en schoonmaken, 1,5 meter afstand houden en bij 

klachten thuisblijven. 
• Schaapscheerdersfeest geannuleerd, 40-jarig jubileum uitgesteld. 

Op zondag 17 mei stond ons jaarlijkse Schaapscheerdersfeest gepland. Vanwege de huidige onzekerheid hebben we 
helaas moeten besluiten dit evenement te annuleren. Extra zuur aangezien de kinderboerderij dit jaar 40 jaar 
bestaat en we dit tijdens het Schaapscheerdersfeest groots wilden gaan vieren. Maar dát we het gaan vieren, is 
zeker. We kunnen nu alleen maar afwachten tot wanneer de coronamaatregelen gelden. Zodra ze zijn ingetrokken, 
plannen we een nieuwe datum voor ons jubileumfeest. 

 
Dieren 

Kerstezel Olaf 
Misschien hebt u het gezien tijdens onze Levende Kerststal: onze ezel Olaf 
maakte zijn debuut als kerstezel. Daar ging een heuse opleiding aan vooraf: van 
oefenen om naar binnen te lopen tot en met rustig blijven als het binnen druk is. 
Op de foto links ziet u onze stagiaire Roos bezig met de training van Olaf. 
 
Stenen uitloop voor onze ezels 
Onze lieve ezelin Dora had steeds maar last van schimmel in haar hoeven. Om 
dat te verminderen, hebben we voor de ezels een grote stenen uitloop gemaakt. 
Zo kunnen ze bij nat weer op de stenen blijven en wordt de kans op 
hoefklachten kleiner.  

 
Wel jonge dieren, maar helaas geen kraamvisite 
.. 
 

 
 



 
Vakantieopvang gaat WEL door 
Tijdens de kerstvakantie en voorjaarsvakantie hadden wij weer veel gasten in onze vakantieopvang. 
En ondanks de coronamaatregelen kan onze vakantieopvang gewoon doorgaan. Wel met een paar aanpassingen 
omwille van de hygiëne, bijvoorbeeld dat u uw huisdier zelf in het logeerhok moet zetten. Dus hebt u toch opvang nodig 
voor uw konijn of cavia, vanwege vakantie of ziekenhuisopname? Reserveer dan snel.  
Meer informatie vindt u op https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/vakantieopvang-konijn-cavia/ . 
 
Kort nieuws 
Onze samenwerkingspartner Duurzame-kerstbomen.nl heeft laten weten dat ze de kinderboerderij graag weer als 
uitgiftepunt voor duurzame kerstbomen willen hebben vanaf eind november. 
 
Wij zijn weer blijgemaakt met een paar fijne giften. Zo zamelde groep 7 van CBS Coolsma geld in door klusjes te doen en 
statiegeldflessen in te leveren. En van een gulle geefster ontvingen we mooi bedrag waarvan we een nieuwe veewagen 
konden kopen. Daarmee kunnen we onze dieren veilig vervoeren indien nodig. 
 
Wist u dat… 
• wij op onze Facebook-pagina regelmatig leuke en leerzame weetjes posten over de dieren? 
• wij DE-koffiepunten sparen om thermoskannen, kopjes en schotels aan te vullen? 
• 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 
 
*Let op! Op dit moment is de kinderboerderij gesloten vanwege de Coronamaatregelen (in ieder geval t/m 28 april). 
Houd onze website www.kinderboerderij-driebergen.nl in de gaten voor actuele informatie. 
 

zomer:  1 april -                   31 oktober   
 
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 -  31 maart  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 

 

https://www.kinderboerderij-driebergen.nl/vakantieopvang-konijn-cavia/
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