Nieuwsbrief mei 2018
Beste vrijwilligers, bijgaand de nieuwsbrief van mei. Niet zo heel veel bijzonders te
vermelden, zij het dat er achter de schermen keihard gewerkt met betrekking tot de verhuizing
van onze Dierenhoeve met tal van schitterende nieuwe plannen, waarin milieu en educatie
bijvoorbeeld ook een plek zouden kunnen krijgen. In de achterliggende tijd werden de
Regenboogschool en Victorschool hierover al gepolst. We houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen. Maar… het duurt nog wel even.
De pluktuin staat er stralend bij! Onze (dun gezaaide) vrijwilligers werken hard om de tuin zo
mooi te krijgen. ’s Morgens de sproeier aan. Rond het middaguur die verzetten en bij sluiten
de kraan weer uit. Tussendoor de randen met de gieter water geven, anders heeft het bezoek
last van de sproeier. Misschien met dit warme weer, helemaal niet zo vervelend J
De eerste bloemen kunnen geplukt worden, prachtig! Waar kan je nog meer zo´n prachtig
veldboeket samenstellen. €0,10 per steeltje, maar meer mag natuurlijk ook.
De DH is naarstig op zoek naar vrijwilligers. Er zijn diverse vacatures onder meer in het
koffiehuis, bij de voerdienst bij de Junior voerdienst, gastvrouw /- heerschap, schoonmaak,
voor kinder activiteiten en handige ´rechterhanden´ Meer informatie is te vinden op de
website waar je je kunt aanmelden. Ook in het koffiehuis.
Tenslotte richten we ons graag op de maand juni. De Crowsfundings maand van
Kinderboerderijen actief wordt voor de 5e maal gehouden. Ook de DH doet hier aan mee,
onder bezielende leiding van Joke en Bianca, Ceciel en andere medewerkers.
Schaapscheerfeest
De aftrap wordt gegeven a.s. zondag, op 3 juni met het traditionele schaapscheerdersfeest.
Ook nu weer omlijst met tal van leuke activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten zijn
toegankelijk via de muntjes (á 1 euro), die gekocht kunnen worden op de Dierenhoeve. En het
liefst met de pin afgerekend.
Vanaf de klok van 11.00 uur bent u van harte welkom op de DH. tal van leuke activiteiten
voor de kinderen.
Verder op het programma:
Voorlezen op 10 juni en op 24 juni. Vanaf 10:30 uur.
16 juni een Kinderrommelmarkt. Vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur.
Leeftijd: 0-99 jaar Kosten: €2.50 voor een plekje.
Wat: Ook zoveel speelgoed over wat je niet meer gebruikt? Dan is dit een mooie gelegenheid
om hier vanaf te komen. Voor €2.50 huur je een plekje, neem je kleedje mee en haal zo een
mooi zakcentje binnen! Of wellicht ben je wel op zoek naar nieuw speelgoed, dan is dit de
uitgelezen kans om eens rond te snuffelen op deze kleedjesmarkt met kinderspeelgoed.
Zie ook: http://kinderboerderijenactief.nl/actief-toer/ www.facebook.com/dierenhoeve/ en de
website @https://www.instagram.com/dierenhoeve.
Rest ons niets meer dan te vermelden, toch wel heel bijzonder, dat op 8 juni een grote groep
van zo’n 50/60 personen van de Akzo gaat ‘teambuilden’ op de DH en er al diverse klussen
zijn uitgezet.
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