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Nieuwsbrief december 2018
Beste vrijwilligers, sponsoren en vrienden van de Kinderboerderij,

Zo tegen het einde van het jaar sturen wij u de laatste nieuwsbrief van 2018 toe.

Afscheid Theo van Elst
Helaas moeten wij u melden dat Theo van Elst in oktober is overleden. Theo is op 27
oktober gecremeerd. Wij hebben als bestuur afscheid genomen van Theo van Elst.
Theo was een man met veel doorzetting en inzet, een man met een lach en de
nodige dosis humor. Het was altijd gezellig met Theo in de buurt. De cliënten die hun
dagbesteding hebben op de kinderboerderij waren erg begaan met Theo.
Dat Theo veel ophad met de kinderboerderij en alles erom heen, blijkt uit Theo’s
laatste wens om tijdens de crematie i.p.v. bloemen een collectebus ten baten van de
Kinderboerderij te plaatsen. Er is veel gedoneerd. Wij zijn de donateurs (en natuurlijk
Theo) daar enorm dankbaar voor. We weten nog niet waar we dit geld op de
Kinderboerderij voor gaan gebruiken, maar er zal zeker een goede bestemming voor
worden gevonden.

Wisselingen in het Bestuur
In oktober van dit jaar hebben er wat wisselingen in het bestuur van Kinderboerderij
Buiten “Gewoon” plaatsgevonden.
Inmiddels zijn Greet Driessen (secretaris), Jocko Wittenaar en Theo van Elst
afgetreden. Wij hebben op een passende manier afscheid genomen en hen hartelijk
bedankt voor hun jarenlange inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de
Kinderboerderij. Zonder hen was de Kinderboerderij niet de Kinderboerderij zoals die
er nu is!
Door hun vertrek ontstond ook plaats voor een aantal andere bestuursleden. Wij
hebben Tom Opsteegh (bestuurslid), Martin Scheerder (bestuurslid namens
Dichterbij) en Yvonne van den Breemer (als secretaris) mogen verwelkomen.
Alhoewel zij regelmatig te vinden zullen zijn op de Kinderboerderij en jullie ze daar
zeker gaan tegenkomen, wilden zij toch graag van de gelegenheid gebruik maken
om zich in deze nieuwsbrief voor te stellen:
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Tom Opsteegh (Bestuurslid)
“Ik ben Tom Opsteegh en ik ben 40 jaar oud.
Mijn beroep is eigen ondernemer in het grondverzet.
De motivatie dat ik bij het bestuur van de kinderboerderij ga is vanuit mijn 4 jaar
ervaring met voeren en ik vind het een mooie lokatie en organisatie dat ik me daar
graag voor inzet.
Ik wil degenen bedanken die mij het vertrouwen hebben gegeven om in het bestuur
te komen”.

Martin Scheerder (Bestuurslid namens Dichterbij)
“Ik stel me hierbij graag aan jullie voor:
Ik ben 58 jaar, en ben ruim 30 jaar werkzaam in de zorg, o.a. als bewegingsagoog en
psychomotorisch therapeut, en de laatste 20 jaar als manager.
In mijn vrije tijd klus ik graag in en rondom het huis en ook vind ik het leuk om een
uitstapje of een stedentripje maken. Gezellig met een groepje vrienden thuis aan de
keukentafel lekker een hapje eten maakt mij ook altijd blij.
Ik hoop in mijn rol als bestuurslid van de Stichting Kinderboerderij bij te dragen aan
de verbinding en de verdere ontwikkeling van de activiteiten in en rondom de
kinderboerderij en alle mensen die zich daarvoor inzetten”.

Yvonne van den Breemer (Bestuurslid, secretaris)
“ Ik ben 44 jaar oud en in het dagelijks leven werkzaam als jurist. De reden dat ik mij
in mijn vrije tijd inzet voor de kinderboerderij is dat ik graag mijn steentje bijdraag aan
een kinderboerderij die met de hulp van vele vrijwilligers, Dichterbij en IVN Grave in
relatief korte tijd een “buiten-gewoon” leuke, educatieve en goed georganiseerde
kinderboerderij is geworden. Daar mag Velp trots op zijn!
Mijn voorgangster, Greet Driessen, evenaren is heel moelijk, zo niet onmogelijk.
Maar ik ga mijn best doen . Graag tot ziens op de Kinderboerderij”.

Rabobankclubkasactie
Onze penningmeester Loek Westerbeek heeft dit jaar de cheque van de
Raboclubkas campagne in ontvangst mogen nemen. Er is dit jaar een mooi bedrag
aan de Kinderboerderij geschonken.
De Kinderboerderij heeft de Rabobank en hun leden en alle mensen die geholpen
hebben met stemmen of op andere manieren bedankt. We gaan dit geld buitengewoon goed aan de Kinderboerderij besteden!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Oliebollenactie De Elft 31 december 10.00 uur – 16.00 uur
OLIEBOLLENACTIE DE ELFT
Wegrestaurant De Elft bakt jaarlijks oliebollen voor een goed doel binnen de
gemeente Grave. Dit jaar heeft de Elft gekozen voor de Kinderboerderij Buiten"Gewoon" in Velp en de Harmonie Stad Grave. De opbrengsten van de
oliebollenactie 2018 gaan dit jaar dus naar deze twee goede doelen. De oliebollen
kosten EUR 7,50 per 10 stuks. De oliebollen worden op 31 december bij het
wegrestaurant de Elft verkocht. U kunt ze daar kopen, u kunt ze ook in de
“voorverkoop” bij een van de bestuursleden, bij Kapsalon Mariette Hol of bij Hans
van der Sande kopen.
Voordeel van de voorverkoop is dat de opbrengst van de voorverkoop 100% ten
gunste komt van de Kinderboerderij. (De opbrengst van de oliebollen die de 31e
december bij de Elft worden verkocht, gaat voor 50% naar de Kinderboerderij).
Wij hopen op uw steun, zodat wij met de opbrengst van deze actie de
Kinderboerderij verder kunnen verbeteren. Wij zijn u op voorhand al enorm
dankbaar. En vanzelfsprekend zijn wij het personeel en de directie van de Elft
bijzonder dankbaar voor deze bijdrage en hun ongelofelijke inzet!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Kerstmarkt 23 december
Ook de jaarlijkse Kerstmarkt staat weer voor de deur: dit jaar vindt de Kerstmarkt op
23 december plaats. De deuren gaan open om 13.30 uur. Om 14.00 uur wordt
gestart met de IVN winterwandeling en er wordt rond 16.00 uur afgesloten met een
lampionnenoptocht. Voor het precieze programma verwijzen wij u naar onze website.
Wij hopen op een grote opkomst. Het belooft weer een sfeervolle en gezellige
middag te worden met warme chocomel, glühwein en muziek.

Vrijwilligers
Alhoewel we al over een groot aantal toegewijde vrijwillgers beschikken, kan de
Kinderboerderij altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Op dit moment zoeken wij vooral
vrijwilligers die mee willen helpen met voeren van onze dieren. Een hele leuke en
vooral ook dankbare taak. Mocht je interesse hebben, of meer hierover willen weten,
dan kun je een e-mail sturen naar kinderboerderijvelp@gmail.com.
Indien u op de hoogte wilt blijven van kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kan dit via:
Website: www.kinderboerderijvelp.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderijvelp

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” te Velp

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

