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Nieuwsbrief januari 2017. 

 
2016: 
Het was weer een prachtig gebeuren op 18 december: de levende kerststal op de 
kinderboerderij. Ook Tamara, Gerjan en hun kerstkindje Aline hebben het heel mooi 
gevonden. Hun andere kinderen, Janita, Noa en Jarno, liepen trots als engeltjes en 
herder rond. De vele bezoekers hebben kunnen genieten van de kerststal, maar ook 
zeker van de dieren en de omgeving. De kinderen konden hun energie kwijt met 
diverse activiteiten, bijgestaan door diverse vrijwilligers van de kinderboerderij en 
leden van IVN.  
De blokfluitgroep van Janneke Veekens zorgde voor de muzikale omlijsting, heel 
knap wat de kinderen ten gehore brachten.  
Onder de bezoekers waren veel vrienden en sponsoren, die op een bijzondere wijze 
de kinderboerderij een warm hart toedragen door financiële en materiele 
ondersteuning. Wij hopen dat we in 2017 ook weer op hun financiële en materiële 
steun kunnen rekenen. 
 
Door de vrijwilligers is er hard gewerkt om de kerststal op tijd klaar te krijgen, maar 
het is gelukt. Zoals ook met vele andere klussen die in 2016 zijn gerealiseerd. Zoals 
een van de vrijwilligers op 18 december zei: “Wat een mooie club met vrijwilligers 
daar in Velp. Wees er maar trots op.” En dat zijn we ook. 
 
Door Willy Driessen van Landerd TV zijn er opnames gemaakt van de levende 
kerststal en de kinderboerderij. Deze worden uitgezonden vanaf zondag 8 januari t/m 
vrijdag 13 januari in het blok van 10:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 – 20:00  en 22:00 uur 
op Ziggokanaal 44 digitaal en Telfort en KPN op kanaal 326. Daarna is het nog te 
zien via www.landerdtv.nl uitzending gemist. 
 

http://www.kinderboerderijvelp.nl/
http://www.landerdtv.nl/
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Op 21 december zijn er tot ieders verrassing 2 Toggenburger geitjes geboren. Een 
goede afsluiting van een mooi en succesvol jaar waarin de kinderboerderij steeds 
completer en mooier wordt. 
 
2017: 
In 2017 zijn we op 3 januari gestart met een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers 
samen met leden van IVN Grave om de goede samenwerking nogmaals te 
benadrukken.  

 
Op zaterdag 11 maart nemen we deel aan de 
NLdoet van het Oranjefonds. Dit is de grootste 
vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet steken 
mensen in het hele land de handen uit de 
mouwen bij maatschappelijke organisaties.  
Op de kinderboerderij gaan we de volière 
opknappen. Enkele vrijwilligers hebben zich al 
aangemeld, als er nog mensen zijn die mee 
willen helpen kan dat, meld je dan aan bij het de 
voorzitter of via de mail.  

 
Met ingang van zaterdag 1 april worden de bezoekers weer ontvangen door de 
gastvrouwen en –heren. Op zaterdag zijn dit vrijwilligers van Kinderboerderij Buiten-
“Gewoon” en op zondag leden van IVN. Zij zullen de bezoekers weer verwelkomen 
en wegwijs maken op de kinderboerderij, en ze vertellen als er bijzonderheden zijn, 
zoals geboortes van de jonge dieren. 
 
Indien je op de hoogte wilt blijven van kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kan dit via: 

Website: www.kinderboerderijvelp.nl 
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderijvelp 

 
Tot slot, wensen wij alle vrijwilligers, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, 
IVN leden en niet te vergeten onze cliënten met begeleiders, veel gezondheid en 
succes in 2017 en hopen dat jullie ons allemaal blijven steunen bij het reilen en 
zeilen van onze prachtige, functionele Kinderboerderij, niet alleen voor Velp of de 
gemeente Grave, maar zeker ook voor de gehele regio.  

 
  
  
Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”,  
Velp.        

 
    


