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Nieuwsbrief januari 2018.
2017:
Op tweede kerstdag konden de bezoekers weer genieten van de Levende kerststal
op de kinderboerderij. Maria (Janneke Meggelaars) en haar dochtertje Jinte genoten
samen met Jozef (Cor Schonenberg) van de belangstelling.
De muziek werd verzorgd door Rasoul uit Irak op zijn keyboard en Janneke Veekes
met haar zoontje en dochter op hun blokfluit. Ook vanuit IVN was er een jeugdlid die
met haar klarinet kerstliedjes ten gehore bracht.
De kinderen vermaakten zich met diverse activiteiten, zoals brood bakken,
grabbelton, konijnen knuffelen en herder Els vertelde samen met de kinderen het
kerstverhaal.
De dag werd afgesloten met een lampionnenoptocht. De lampionnen hadden de
kinderen zelf gemaakt met leden van IVN.
Door Willy Driessen zijn er opnames gemaakt van de levende kerststal en de
kinderboerderij. Deze zijn te zien op onderstaande linken:
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/velp/sfeervolle-kerstmiddagop-kinderboerderij-buiten-gewoon-velp
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/velp/foto-van-de-week-opweg-naar-het-licht

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Sinds kort hebben twee nieuwe voerders voor de weekenden zich aangemeld: Linda
van der Venne en Kristel Peters, beiden woonachtig in Grave.
Wij zijn bijzonder blij dat mensen zich spontaan aanmelden als vrijwilliger en wensen
Linda en Kristel veel plezier op onze kinderboerderij en met het voeren van de
dieren.
Wendy Verhallen willen wij graag bedanken voor haar inzet voor de kinderboerderij
en wensen haar veel succes als beheerder van Ons Trefpunt.

2018:
In 2018 zijn we op 6 januari gestart met een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers
samen met leden van IVN Grave om de goede samenwerking nogmaals te
benadrukken en te toasten op het nieuwe jaar.
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 2018 en hopen dat jullie ons allemaal blijven steunen bij het reilen en
zeilen van onze prachtige, functionele Kinderboerderij.

Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”,
Velp.

Indien je op de hoogte wilt blijven van kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kan dit via:
Website: www.kinderboerderijvelp.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderijvelp
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