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De kinderboerderij werkt samen met:  

Velp,  september 2021 

Vrijwilligersdag 2021 
Op vrijdag 10 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. Deze 

avond wordt meestal eind augustus gehouden door 

omstandigheden verplaatst. Deze keer had Tom Opsteegh de 

organisatie op zicht genomen, als verantwoordelijk bestuurslid. 

Helaas was het weer iets minder en kwamen sommige 

vrijwilligers nat aan op het feestje. Naast het Buitenhuis was een 

tent geplaatst. In totaal waren er ongeveer 50 mensen aanwezig. 

Onze voorzitter Wim heette iedereen van harte welkom en gaf 

aan dat men naar hartenlust pannenkoeken kon eten, die in een pannenkoeken wagen snel 

gebakken werden. Onder het genot van een drankje heeft iedereen blijkbaar heerlijk gegeten. Na het 

eten nam Wim nogmaals het woord en stelde de drie nieuwe bestuursleden voor van het 

stichtingsbestuur. Yasmijn Kroes die sinds ruim 1,5 jaar het secretariaat voor haar rekening neemt. 

Yasmijn woont al een aantal jaren in Velp en is leerkracht in Cuijk op een basisschool. Daarna werd 

Ton van der Biezen voorgesteld als de vervanger van Loek Westerbeek, penningmeester. Ton werkte 

bij de politie en heeft veel bestuurlijke ervaring in 

verenigingen. Daarna was het de beurt aan Lambèrt van 

Genugten, die het bestuur komt versterken als mogelijk 

toekomstig opvolger van Wim. Lambèrt functioneert als vice  

voorzitter, zo kan snel veel leren over de kinderboerderij. Hij 

is gepensioneerd en heeft veel bestuurlijk ervaring op het 

gebied van overheden en politiek. Daarna werd er op gepaste 

wijze afscheid genomen van Loek Westerbeek. Loek kreeg 

uithanden van onze voorzitter een bos bloemen en een mooi beeldje. Dit beeldje symboliseert de 

vriendschap en samenwerking en het elkaar in balans houden van de stichting, waar Loek een 

belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Loek bedankte eenieder voor hun vertrouwen in hem. 

Nieuwe aanwinst. 

Er is ook weer wat uitbreiding op de kinderboerderij. Er zijn weer wat 

fazanten bij gekomen. Hans heeft weer een adres  gevonden in Reek, 

waar hij dieren kan ruilen. We hebben er nu goud- zilver- en 

koningsfazanten bij. 



Nieuwsbrief jaargang 1 no: 5                        www.kinderboerderij.nl                        redactie: financien@kinderboerderij.nl       

De kinderboerderij werkt samen met:  

RABO CLUBSUPPORT 2021 

De Rabo Clubsupport 2021 gaat weer van start op 4 oktober tot 25 oktober as kunnen de leden van 

de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen weer hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging 

of stichting. Jullie hebben natuurlijk de Kinderboerderij hoog op jullie favoriete lijstje staan. 

De kinderboerderij is te vinden onder Velp, maar ook onder de categorie samenleving en onder 

Stg.kinderboerderij Buiten-“Gewoon”.  

Hoe kan ik stemmen:

Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen via de app. Ga naar het overzicht van 

deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag 

voor 24 oktober. We rekenen op jullie steun, want het doel is uitbreiding van de 

hygiënemogelijkheden op de kinderboerderij. We willen namelijk een gebouw gaan realiseren met 

daarin verschillende zaken, zoals toiletgroep, grote handwasbak voor de kinderen, opbrengruimte 

educatiemateriaal. U leest hier in de toekomst meer over. 

Dierendag  

Werelddierendag is op 4 oktober dit jaar, maar op 

de Kinderboerderij doen we dit jaar voor het 

eerst iets aan dierendag en wel op zondag 3 

oktober. Dit jaar doen we mee, omdat de 

jaarlijkse kinderboerderijen dag ivm corona geen 

doorgang kon 

vinden. Op 

zondag 3 

oktober zijn we open van 11.00 t/m 16.00 uur. We geven dan 

extra aandacht aan onze dieren, maar ook geven onze 

vrijwilligers uitleg over onze dieren aan de aanwezige kinderen. 

Daarnaast wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd op onze 

kinderboerderij wie kan het beste een van onze dieren 

natekenen. Er wordt gejureerd in twee categorieën, nl tot 6 jaar 

en van 6 tot 12 jaar. Dit is weer een mooie gelegenheid om de kinderboerderij weer eens te 

bezoeken. Onze vrijwilligers verwelkomen jullie graag.  


