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Nieuwsbrief mei 2016. 
 
 
Nationaal Kinderboerderijenweekend: 
Op zaterdag en zondag 28 en 29 mei doen wij met onze kinderboerderij mee aan het 
Nationale Kinderboerderijenweekend. Dit weekend zijn er diverse activiteiten, zoals schapen 
scheren, paardrijden door “In Draf”, diverse stands van o.a. een modelbouwer en Imkerij ’t 
Bijtje. De kinderen kunnen via een strippenkaart, die tegen een kleine vergoeding 
verkrijgbaar is, aan diverse activiteiten deelnemen, o.a. brood bakken, grabbelton, 
schminken, het maken van een voederplankje en knutselen in het belevingsbos van IVN en 
natuurlijk de vele verschillende pasgeboren dieren knuffelen. Ook wordt er op diverse tijden 
een speurtocht op en om de kinderboerderij gehouden. 
Tevens zal het verbindingspad naar het belevingsbos officieel worden geopend. Dit pad is in 
het kader van NLdoet op 12 maart aangelegd. Ook de boomhut van IVN zal officieel worden 
geopend. We verzamelen ons om 10.50 uur op het Wim Brandsplein en gaan vandaar via het 
verbindingspad naar Peter’s Hut. 
De openingstijden zijn in dit weekend van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Verplaatsing paardenstal: 
De verplaatsing van de paardenstal is bijna voltooid, geheel door de klusploeg gerealiseerd. 
De  vrijwilligers hebben er met veelplezier aangewerkt, en zie het resultaat! De werkplaats 
heeft een plaatsje gevonden in deze stal, en de voerkeuken is ook hier naar toe verhuisd. 
Nevita, het paard en het varken hebben ook hun plaatsje gekregen in de stal. 
 
Vrijwilligers: 
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor dierenliefhebbers, die willen helpen om de 
dieren meer te laten wennen aan de bezoekers, maakt 1 vrijwilligster zich al zeer 
verdienstelijk op de kinderboerderij.  
Maar er is plaats voor meer vrijwilligers. Dus, ga je graag met dieren om en ben je bereid 
om, eventueel samen met cliënten, enkele uren per week dieren handzaam te maken en te 
verwennen, dit uiteraard in overleg met de beheerder, meld je dan aan. 
 
Steeds meer scholen en groepen weten de weg te vinden naar de kinderboerderij voor een 
rondleiding en educatie. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die deze groepen kunnen 
begeleiden en het een en ander kunnen vertellen over de dieren. 
 
Heb je interesse en tijd, meld je dan aan bij een van de bestuursleden of via de mail!  

http://www.kinderboerderijvelp.nl/
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Aanvulling Bestuur: 
Per 12 mei 2016 is Bram Honcoop als nieuw bestuurslid benoemd, zodat het bestuur weer 
compleet is. Door zijn vrijwilligerswerk als voerder is hij al een geruime tijd bekend met onze 
kinderboerderij. Het bestuur ziet er verder als volgt uit: Wim Brands beheerder en 
voorzitter, Loek Westerbeek penningmeester, Greet Driessen secretaris, Cor Schonenberg en 
Theo van Elst bestuursleden en Jocko Wittenaar afvaardiging namens Dichterbij. 
 
Spaardoel: 
Van de opbrengsten via de “spaarhaan” hebben we inmiddels een broedkast kunnen 
aanschaffen en in gebruik kunnen nemen. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Ons volgende spaardoel is het aanschaffen van kinderspeelgoed. 
Van de doe-speeltuin wordt door de kinderen veel gebruik gemaakt. Het speelmateriaal 
heeft daardoor veel te lijden, dus willen we degelijk en kindvriendelijk materiaal 
aanschaffen. 
 
De vrijwilligers die met het werven van nieuwe sponsoren bezig zijn, hebben al veel 
positieve reacties ontvangen. Ook hiervoor onze hartelijke dank! 
 
Facebook: 
Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Wij zijn te volgen via facebook: www.facebook.com/kinderboerderijvelp en op onze website 
www.kinderboerderijvelp.nl. De laatste nieuwtjes worden hierop geplaatst. 
 
 
 
Velp, 25 mei 2016.  
Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”, Velp.                                                                                                                  
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