
 

 
 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 2020 

 
Beste donateurs, sponsoren en vrienden van de 
Kinderboerderij,  
Dit jaar bestaat de Kinderboerderij al 40 jaar!  
Al 40 jaar lang heeft de Kinderboerderij een speciale 
functie weten te vervullen in onze mooie gemeente.  
Al 40 jaar lang dragen verschillende partijen zijn/haar 
steentje bij: bezoekers, vrijwilligers, sponsoren, 
donateurs, bedrijven, organisaties en de gemeente en nog 
steeds levert iedereen een bijzonder steentje aan de 
Kinderboerderij.  
Helaas kan dit jaar het échte feestje niet door gaan, maar 
vieren de dieren wel een extra feestje.    
 
Corona en de Kinderboerderij:  
Het zal niemand zijn ontgaan dat er verschillende maatregelen zijn getroffen tijdens de Coronacrisis. 
Zo is er een speciale looproute geweest, is er met Sinterklaas afgesproken om een jaartje over te 
slaan en gaat de levende kerststal dit jaar helaas niet door. 
 
Het virus heeft helaas ook zijn inpakt op de financiële kant van de Kinderboerderij gemaakt, maar 
gelukkig kwamen wij in aanmerking voor de compensatie regeling voor kleine ondernemingen en 
was de gemeente zo vriendelijk om ons uitstel te geven voor de betaling van de huur. De 
Kinderopvang en de Buitenschoolse opvang leveren een belangrijke bron van inkomsten voor de 
boerderij.   
 
Daarnaast zijn wij erg blij met de 24 (!!!) zonnepanelen die wij hebben gekregen van Stichting Wel 
Doen Driebergen, door de zonnepanelen is de elektriciteitsrekening gedaald met € 200,- per maand!   
 
Help het milieu én de kinderboerderij met een duurzame kerstboom 
Sinds 2018 doen wij mee met het project duurzame kerstbomen. Dit is bedoeld om de kerstbomen 
een 2e leven te geven na de Kerst. De bomen kunnen worden opgehaald bij de kinderboerderij, en in 
de eerste week van januari kunt u deze weer terug brengen bij de kinderboerderij. U krijgt uw 
statiegeld terug en de boom gaat weer in de grond in en op het landgoed of in het bos. 
Op www.duurzame-kerstbomen.nl vindt u meer informatie.  
 
Voor elke boom die op de kinderboerderij opgehaald wordt, krijgt de boerderij een kleine 
vergoeding. Het project loopt op de verschillende afhaallocaties zo goed, dat de verkoop tijdelijk stil 
is gelegd. 
 
Kinderzwerfboekenkast 
Sinds oktober hebben wij een kinderzwerfboeken kast. De boeken die in het kastje liggen mogen 
worden meegenomen en na het lezen weer ergens anders worden geplaatst. Daarnaast kun je ook 
oude boeken in het kastje zetten. Zo gaan de boeken echt zwerven en kan je met jouw oude 
kinderboeken weer andere kinderen blij maken. 
 
 

 
 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.duurzame-kerstbomen.nl%2Fkinderboerderij-t-woelige-nest&data=04%7C01%7C%7C3b868fbc5a5b485b9a2d08d8945f6332%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637422484683279282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QpU5sLGvHHQz9OzmdRNpHsY3mqeoufDKVsQrZtW09Nw%3D&reserved=0


De dieren:  
Ondanks dat voor ons het 40-jarig feestje niet door gaat, is het voor de dieren iedere dag feest. 
Toen de Kinderboerderij 10 weken dicht is geweest, door de lockdown, hebben Bert en Ernie (de 
varkens) lekker in de speeltuin gespeeld en geluncht bij de skelterbaan. 
 
Dora en Olaf (de ezels) zijn met de beheersters en vrijwilligers aan de wandel gegaan door 
Driebergen. Door het vele wandelen is Dora (de grijze ezel) vrijwel over haar angsten voor alles 
buiten de Kinderboerderij heen gekomen. Het is goed voor de ezels om lekker aan de wandel te 
gaan, zo hebben ze even iets anders te doen en te zien.  
Door de uitbraak van de vogelgriep in oktober, zitten de kippen momenteel afgezonderd van de rest. 
Op deze manier wordt besmetting voorkomen.  
 
Lammetjes 
Dit jaar zijn er 5 lammetjes geboren: 4 geitenlammen en 1 schapenlam. 
Het schapenlam (Pien) staat nu bij haar oma en zus in de weide. De 2 andere schapen zijn samen 
naar Drenthe verhuisd.  
Bij de geiten is er 1 drieling dwergbokken geboren: Pim, Pam en Pet. Pim loopt gezellig bij de ezels in 
de wei. Pet is helemaal blij bij zijn nieuwe huisje in Nijmegen, Pam is helaas aan blaasgruis overleden. 
Daarnaast loopt er bij de geiten in de wei een Nubisch geitenlam; Pluk. Zij is te herkennen aan haar 
mooie witte kleuren en lange oren.  
 
Vakantieopvang 
Tijdens de zomer zijn er weer veel logeerdiertjes op de 
Kinderboerderij geweest. Naast de konijnen en cavia’s waren er 
ook hamsters, ratten en zelfs kippen kwamen gezellig logeren. 
Voor het houden van de logeerdiertjes is het wettelijk verplicht 
dat iemand op de boerderij een diploma Besluithouderschap 
overige zoogdieren heeft. Dit heeft een van de beheerster in 
november dan ook goed afgerond.  
 
Slot: 
Wij hopen dat het komende jaar een jaar wordt waarin activiteiten weer mogen worden gehouden, 
(kinder-)feestjes weer mogen worden gevierd en dat er weer normale openingsmogelijkheden zijn.  
 
 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! In verband met het Corona-virus kunnen de openingstijden wijzigen. Check de website voor de actuele 
openingstijden. 

winter: 1 november -  31 maart  Kinderboerderij 't Woelige Nest 
Maandag Gesloten  Boterbloem 3 
Dinsdag 10:00 - 16:30  (ingang Hoendersteeg) 
Woensdag 10:00 - 16:30  3972 SB Driebergen-Rijsenburg 
Donderdag 10:00 - 16:30   
Vrijdag 10:00 - 16.30   Telefoon: 0343-521351 
Zaterdag  Gesloten  E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl 
Zondag  15.00 – 16.00  Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl 
   Facebook: www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen 
   KvK-nummer: 41179070 
   Rekeningnummer: NL 86 INGB 0002 9819 98 



 
 
 
 
 
 
  


