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Hallo allemaal,
Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief met nieuwe berichtjes, leuke foto’s
en weetjes over de kinderboerderij.
Veel leesplezier!!!

Foto dier van de maand:

Dier van de maand
Lisa het schaap
Ras: Texelaar X Zwartbles
Kenmerken: Bruin-zwart-grijs
Karakter: Lisa is een heel lief schaap dat het
leuk vindt om geaaid te worden. Lisa kan ook
trucjes. Die heeft ze, toen ze nog jong was,
aangeleerd gekregen van een stagiaire.
Wil je Lisa of een ander dier sponsoren?
Dat kan, ga voor meer info naar onze website.

Kinderboerderij gesloten

In verband met de aangekondigde strengere regels, zijn wij genoodzaakt om de deuren van de
kinderboerderij te sluiten voor bezoekers tot dinsdag 19 januari 2021.
Uiteraard zorgen onze vrijwilligers goed voor de dieren. Maar wat zullen wij jullie missen.

Update Villa flapoor

Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de renovatie van Villa Flapoor.

nieuwe caviaverblijf

Spatscherm Horeca

Voor de verkoop van onze producten waren
wij op zoek naar een spatscherm. Deze
hebben wij gedoneerd gekregen van
Kunststofshop.nl in Zevenaar. Dank je wel!

Rabo Club Support
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabo Club Support.
Op 10 november hebben wij een mooi bedrag van € 1.626,26 in ontvangst mogen nemen. Wij
bedanken iedereen die op ons gestemd heeft.
We hebben een filmpje gemaakt over het bestedingsdoel van het bedrag. Benieuwd naar het filmpje,
ga dan gauw naar de link: https://youtu.be/kwOMuX7m5hk

Pony’s weer terug op de Kinderboerderij
Sinds maandag 30 november zijn de pony’s
weer terug op de kinderboerderij. Ze
vonden het erg leuk bij de beheerder maar
ze hebben ons ook gemist.

Openingstijden Kinderboerderij
GESLOTEN tot dinsdag 19 januari 2021

Ophokplicht pluimvee
Al een paar weken zitten onze kippen,
pauwen, eenden en ganzen opgesloten in het
kippenverblijf.
Helaas mogen bezoekers op dit moment niet
meer naar binnen vanwege de Ophokplicht
i.v.m. de vogelgriep. We hopen dat het niet
te lang meer duurt en de dieren weer lekker
naar buiten mogen.
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