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Hallo allemaal, 

Hierbij alweer de 4
e
 nieuwsbrief met nieuwe berichtjes, leuke foto’s  

en weetjes over de kinderboerderij.  

Veel leesplezier!!! 

 

Foto dier van de maand: 

 

 

Kinderboerderij nog steeds gesloten 

 

In verband met de Lockdown blijft de kinderboerderij nog gesloten voor bezoekers tot nader bericht. 

Uiteraard zorgen onze vrijwilligers goed voor de dieren. Vrijwilligers en dieren missen jullie nog 

steeds.   
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Perenbomen  

 

Op zaterdag 16 januari zijn onze nieuwe 

perenbomen door de mannen van 

Fruitkwekerij ‘De Stokhorst’ uit Groessen 

gebracht. We hebben ze meteen in de grond 

gezet. Niet te diep en met veel water.  

 

Wellicht straks mooie bloesem en in de 

herfst lekkere peren!!!! 

 

 

Dier van de maand 

James het haantje 

Ras: Seramahaantje 

Kenmerken: James is te herkennen aan zijn 

felle kleuren. Ook is hij het kleinste haantje 

van de groep. 

Karakter: James is een heel vriendelijk en 

tam haantje. Dit kippenras is ook geschikt 

om te houden voor kinderen. Ze blijven 

gewoon op je hand zitten!! 

  

Wil je James of een ander dier sponsoren?  

Dat kan, ga voor meer info naar onze website. 

 

https://www.kinderboerderijrosorum.nl/sponsor-een-dier/
https://www.kinderboerderijrosorum.nl/sponsor-een-dier/


      
 

 

Verkoop eieren en honing 

Vanaf heden is het mogelijk om elke dag tussen 10.00 – 12.00 uur aan de poort van de kinderboerderij 

eieren en honing te kopen.  

Kippeneieren  €0,20 p/st 

Eendeneieren  €0,25 p/st 

Ganzeneieren  €1,00 p/st  

Potje honing  €5,50  

Let op: het is niet mogelijk om eieren te reserveren.  

Betaling graag gepast of per pin (minimaal pinbedrag €1,-) 

 

Cheque €500,- Ennio Brouwer 

 

Op 24 december heeft onze penningmeester Jan 

een prachtige cheque t.w.v. € 500,- in 

ontvangst mogen nemen van Ennio Brouwer. 

Ennio had de kinderboerderij als goed doel 

aangemerkt bij de Lionsactie Sunny Side Up. Al 

jaren brengt hij zijn dieren tijdens de vakantie 

naar de kinderboerderij en daarom gaan wij het 

geld gebruiken om het vakantiedierenverblijf 

verder te verbeteren. Ennio & Lions Zevenaar 

allebei hartelijk bedankt! 

 

 

Openingstijden Kinderboerderij            Bezoekadres  

GESLOTEN tot nader bericht…..                            Kinderboerderij Rosorum 

Methen 2B, 6904 GN Zevenaar 

info@kinderboerderijrosorum.nl 

                                                                              

 

Jonge dieren op de kinderboerderij 

 

Veel babynieuws op de kinderboerderij.  

De geiten Kiki, Kim, Ella en Emma en 

schaap Fiona hebben allemaal 2 lammetjes 

gekregen. In de week van 15 maart 

verwachten we dat schaap Meike moeder 

wordt. En we hopen toch zo dat jullie onze 

jonkies binnenkort kunnen komen 

bewonderen. Hou facebook in de gaten!!!!! 

 

 

Appelbomen 

 

Zaterdag 20 februari zijn ook onze nieuwe 

appelbomen door ‘De Stokhorst’ uit 

Groessen gebracht. 

 

De appelbomen zijn wat jonger en kleiner 

dan de perenbomen. We zijn er erg blij mee.  

 

Dit jaar nog geen appels, maar we hebben 

geduld. 

 


