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Nieuwsbrief mei 2017. 
 
 

 
Kinderboerderijendag: Thema 2017 “Nieuw leven” 
 
Op zondag 28 mei organiseren we de Kinderboerderijendag 2017, dit jaar alleen op 
zondag met diverse activiteiten voor jong en oud.  
Vanaf 11 uur tot 16.30 uur zijn de vrijwilligers actief in de weer om alle bezoekers het 
naar de zin te maken. Voor de kinderen is er een strippenkaart (€ 3,--) om deel te 
nemen aan diverse activiteiten, zoals brood en poffertjes bakken, schminken, 
grabbelton, er wordt geknutseld in het Buitenhuis, en in het belevingsbos staan leden 
van IVN klaar om het een en ander te vertellen over de natuur.  
Dit jaar is het thema “Nieuw leven”, de bezoekers kunnen genieten van de vele jonge 
dieren, zoals lammetjes, geitjes, konijnen en kuikentjes. De broedmachine staat in 
het kippenhok, waar de bezoekers kunnen zien hoe het proces gaat van ei tot 
kuiken.  
De vrijwilligers vertellen het een en ander over de dieren en bieden de mogelijkheid 
om de dieren lekker te knuffelen.  
De schapenscheerder komt onze schapen scheren en een spinster laat zien wat je 
zoal kunt maken van deze wol. Ook zijn haar maaksels te koop. 
De poppendokter zal de knuffels en poppen van de kinderen deze dag bekijken en 
behandelen, zodat ze weer kerngezond mee naar huis kunnen. 
Dit alles wordt met tussenpozen opgeluisterd door een muzikale vrijwilliger. 
 
We hopen jullie allemaal op deze dag te mogen ontmoeten! 
 
Kinderboerderijenpaspoort: 
Tijdens de Kinderboerderijendag gaan we het vernieuwde kinderboerderijenpaspoort 
introduceren. Dit paspoort is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar, die hiermee 
de kinderboerderij kunnen steunen. Het paspoort kost € 10,00 en is 1 jaar geldig. 
Hiervoor krijgen ze het paspoort, een boerderijknuffel, bij 12 bezoeken in het 
weekend een beker ranja en nog een keertje een ijsje. We hopen zo de kinderen te 
stimuleren om meer kennis te maken met de boerderijdieren en hun omgeving. 
 
 

http://www.kinderboerderijvelp.nl/
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Voortgang op de kinderboerderij: 
Zoals ieder heeft kunnen zien op de website en facebookpagina van de 
kinderboerderij, zijn er weer diverse aanpassingen uitgevoerd. 
Allereerst is er voor de geiten het nachtverblijf aangepast. Aan de voorzijde kunnen 
we het speelgoed voor de doe-speeltuin ’s avonds opbergen.  
De moestuin staat er weer netjes bij, één van onze vrijwilligers houdt deze wekelijks 
met behulp van de cliënten bij. 
Het kabouterdorp is weer bewoond en er zijn enkele uitbreidingen. Kom zelf even 
kijken wat er zoal leeft in dit dorp. 
Het Avonturenpedje naar het belevingsbos van IVN heeft weer enkele nieuwe 
attracties erbij gekregen, zoals een touwschommel en een klimtouw.  
Er is dus weer voldoende reden om binnenkort een bezoekje in te plannen. 
 
Educatie: 
Diverse scholen weten inmiddels de weg te vinden naar onze kinderboerderij. 
Onze educatie-vrijwilligers leiden de kinderen rond en vertellen over de aanwezige 
dieren, laten ze kennismaken met de pasgeboren lammetjes en geitjes. Regelmatig 
kunnen we dit combineren met IVN, die in het belevingsbos ook inmiddels diverse 
mogelijkheden hebben om de kinderen te interesseren voor de natuur. 
 
Rabo clubactie Campagne: 
We willen alle vrijwilligers en vrienden van de Kinderboerderij bedanken voor het 
geven van hun stem bij de Rabo Clubactie Campagne aan de kinderboerderij. 
Het eindbedrag wordt op 12 juni bekendgemaakt, dus dat blijft nog even een 
verrassing. 
 
 
Indien je op de hoogte wilt blijven van kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kan dit via: 

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

 
  
  
Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”,  
Velp.        

 
    


