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De kinderboerderij werkt samen met:

Velp, 21 mei 2021

De kinderboerderij weer in de weekenden te bezoeken……..
Zaterdag 22 mei is de kinderboerderij weer open van 14.00 tot 16.30 uur. De

kinderboerderij mag weer beperkt open. N.a.v. de nieuwe stap in het openingsplan

van de overheid mag de kinderboerderij weer beperkt open. Het bestuur heeft

daarom ook besloten om de kinderboerderij in de weekenden weer voor het

publiek op te stellen. Iedereen is van harte welkom, echter we moeten nog wel

rekening houden dat er de groepsgrootte niet meer dan 2 personen is exclusief

kinderen onder de 12 jaar. Tevens zijn we sinds begin dit jaar een rookvrije

kinderboerderij. Dit staat ook bij de ingangen.

Afgelopen woensdag is het werk van de vrijwilligers weer helemaal opgepakt. In de tussentijd is er ook

wel wat onderhoudswerk verricht in kleinere groepjes. Zo is met de zorgresidentie afgesproken, dat

we de omgeving rond het zwembad opruimen en dat alles wat we kunnen gebruiken mogen hebben.

Er zit daar veel hardhout bij, wat voor de kinderboerderij goed gebruikt kan worden. Als tegenprestatie

hebben de vrijwilligers woensdag een poort gemaakt in het hekwerk om de zorgresidentie zodat men

nu een rondwandeling kan maken vanuit de residentie langs de kinderboerderij.

De zandbak is ook weer wat opgeruimd zodat de kinderen er weer gebruik van

kunnen maken, maar door de Raboclubactie en sponsoring hebben we weer wat

speelgoed aan het huidige bestand kunnen toevoegen. Er zijn nog een paar

kruiwagens onderweg. Het opbrenghok is ook opgeruimd, zodat het speelgoed

aan het einde van de dag opgeruimd kan worden.

De uitbreiding van het dierenbestand is zo ongeveer klaar. Afgelopen tijd zijn er veel dieren geboren,

zoals geitjes, schapen, eenden etc. De ophokplicht is ook weer voorbij, dus de eenden zijn weer in de

vijver te bewonderen.

De projecten binnen de kinderboerderij worden nu geleidelijk aan weer opgepakt. De brug, mede

dankzij de Postcodeloterij, buurtfonds, wordt nu aangepakt, alsmede de vijver , door sponsoring van

de Rabobank Land van Cuijk, in de wei. Met NL-Doet wordt de afrastering verplaatst en worden de

paden aansluitend op de brug ook verbreed.


