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Hallo allemaal,
We hebben er even op moeten wachten maar hier de 2e nieuwsbrief met
nieuwe berichtjes en weetjes over de kinderboerderij.
Veel leesplezier!!!

Overlijden
beheerder Hans
Jantje beton
Op 29 augustus jl. is onze beheerder Hans
van der Donk overleden.
Hans heeft ruim 7 jaar gewerkt als beheerder
bij onze kinderboerderij. Hij heeft mede
vorm gegeven aan ons nieuwe horeca terras
en aan het mooie hekwerk rondom de
dierenweides. Er is zelfs een heuse Hans van
der Donk weide.
We missen Hans nu al enorm.

Dier van de maand:
Sofie het konijn
Ras: Thrianta
Kenmerken:
Ze is oranje van kleur
met kleine staande oortjes.
Karakter: Sofie is een echt knuffelkonijntje.
Ze zit graag bij je op schoot om geaaid te
worden.
Wil je Sofie of een ander dier sponsoren?
Dat kan, ga voor meer info naar onze website.

Kalkoenen
We hebben aantal nieuwe dieren op de kinderboerderij!
Misschien hebben jullie ze al gezien, maar we hebben er
3 kalkoentjes bij. Ze heten Kwibbel, Kwebbel en Kwabbel.
Ze zijn nog niet helemaal volgroeid, dat komt omdat ze nog
zo jong zijn.
Volgend jaar zullen ze er als volwassen kalkoenen uitzien.
Ze zijn te vinden in het kippenverblijf.

Villa flapoor
Begin september zijn we begonnen met het
opknappen van Villa Flapoor. De cavia’s en
konijnen krijgen een nog mooier
onderkomen. Zo zijn er bv 2 ramen in de
Villa geplaatst, zodat er meer zonlicht naar
binnenkomt.
Onze dieren zitten tijdelijk in een ander
gebouw waar je ze ook kunt bezoeken.

Waterpomp / nieuwe speel set

Nieuw speeltoestel

Corona regels Kinderboerderij

Hebben jullie ons nieuwe speeltoestel al
gezien?

•

Met een mooie glijbaan, schommels, een
heuse ligmat. Kom je snel een keer spelen?

•
•
•
•
•

•

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen
alleen onder begeleiding van een
volwassene naar binnen. Dit geldt voor
het hele terrein en de dierenverblijven.
In de verblijven kan maximaal 1
huishouden per keer naar binnen.
Houd minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar.
We vragen je je handen te wassen met
zeep bij binnenkomst en bij vertrek.
De schaapskooi is alleen open voor
toiletbezoek. (via de voorkant)
Wil je iets kopen dan kan dat alleen
buiten aan het loket. (Gelieve met PIN
betalen)
Graag je bezoek reserveren via onze
website of vul bij binnenkomst een
registratieformulier in.

Dekkingen geiten en schapen
Sinds september hebben we een bok genaamd Donald en
een ram genaamd Frits op onze kinderboerderij lopen.
Een aantal geiten en schapen laten we namelijk dekken zodat
we in het voorjaar van 2021 jonge lammetjes hebben.
De dracht van een schaap en geit duurt ongeveer 5 maanden.

Pony’s tijdelijk niet op de kinderboerderij

Kippenvoer

Omdat de pony/ezelweide opnieuw is
ingezaaid zijn onze pony’s Femke en Spirit
tijdelijk uit logeren bij onze beheerder
Theo.

Sinds kort kun je een bekertje kippenvoer
kopen bij ons in de horeca voor € 0,50.
Deze kun je voeren aan alle dieren in het
kippenverblijf.
Kippen scharrelen graag. Dit betekent dat ze
op zoek gaan naar eten. Zo pikken ze
bijvoorbeeld wormen uit de grond. Of graan
wat wij strooien. En nu kunnen jullie dit ook
doen.

Openingstijden Kinderboerderij 2020
Maandag en dinsdag
GESLOTEN
Woensdag t/m zondag
11.00 tot 16.30 uur

Bij slecht weer kan de kinderboerderij eerder sluiten.
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