
 

Nieuws van  maart april mei ‘19 

de Schaapskooi  
  

In deze Nieuwsbrief leest u o.a. over de plannen voor 
een Plukdoolhof, een interview met één van de  
cliënten, over onze actie bij AH en over de leuke 
kinderactiviteiten op de 1e zaterdag van de  
maand.  

 

Stichting Biltsheerlijk en Reinaerde slaan 
de handen ineen op kinderboerderij de Schaapskooi.  
Educatieve activiteiten komen samen met natuurbeleving, 
duurzaam en gezond voedsel en sociale inclusie in 
het Biltse plukdoolhof. 
BiltsHeerlijk initieert planontwikkeling tot en met aanleg. Vervolgens  
neemt de kinderboerderij de exploitatie en het onderhoud van het  
doolhof over. 
 

 
 

De initiatief nemers hebben gekozen voor een doolhof omdat dit 
extra speelwaarde creëert. In het doolhof worden opdrachtjes en 
zoekspelletjes verwerkt. Het kan uitgroeien tot een nieuwe 
‘magneet’ met positieve uitstraling op thema’s als natuur, 
voeding en gezondheid. Het is een aanvulling op de faciliteiten 
van de kinderboerderij met verschillende diersoorten en 
speeltoestellen, een aanvulling voor de gemeente en een uniek 
project in Nederland. Nederland telt al wel enkele prachtige  
groene doolhoven, maar een doolhof van eetbare gewassen is 
nog niet eerder in Nederland gerealiseerd!  

Agenda 

 

Zaterdag 6 april 

dier van de maand pony’s 

 

maandag 22 april 

gesloten i.v.m. 2e paasdag 

 

zaterdag 20 april 

plantjesdag  WVT 

met reinaerde stand 

 

zaterdag 27 april 

gesloten i.v.m. Koningsdag 

 

zaterdag 4 mei 

schimmentheater 

knutselen 

 

zaterdag 25 mei 

lentemarkt 

Nieuw Toutenburg 

Maartensdijk 

met Reinaerde stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de tuin zullen rijen van verschillende struiken met eetbare vruchten, bloemen en bladeren 
geplant worden. De oogst is behalve voor de bezoekers van het doolhof bestemd voor de 
kinderboerderij. 

Samen met de cliënten van de dagbesteding kan er bijvoorbeeld 
doolhof- sap en thee geschonken worden, maar ook gebak of salade 

gemaakt en gegeten worden. 
 

De paden zijn twee meter vijftig breed. Het doolhof wordt 
vanzelfsprekend ook toegankelijk gemaakt voor mindervaliden door 

middel van een verstevigde grasmat in de paden, waardoor een 
berijdbaar pad van een meter breed ontstaat. 

Tot slot is bij het ontwerp rekening gehouden met de veiligheid van 
bezoekers. Het doolhof is overzichtelijk en goed controleerbaar vanaf 
de gebouwen van de kinderboerderij. Zo kan iedereen meegenieten. 

 
WORD LID VAN DE ADOPTEER FAMILIE VAN HET PLUKDOOLHOF 

KIJK OP WWW.BILTSHEERLIJK.NL 
 

KOM NAAR DE DORPSMARKT OP VRIJDAG 12 APRIL (DORPSSTRAAT IN DE BILT) 

 
Welkom op onze dorpsmarkt met mooie lokale producten, lekkernijen, proeverijen en muziek. Op de 

markt staan verschillende lokale ondernemers met hun (h)eerlijke producten.  
Er zijn activiteiten voor jong & oud en is er swingende muziek vanaf 17:30 uur. 

Albert Heijn actie 
De afgelopen maanden konden de klanten van 
Albert Heijn De Bilt hun statiegeldbonnen 
doneren aan de Schaapskooi. Dit is massaal 
gedaan. Er is bij elkaar €949,20 opgehaald! Een 
mooi bedrag wat we goed kunnen gebruiken voor 
een nieuw speeltoestel en de pluktuin. 
Donderdag 28 februari werd de cheque 
uitgedeeld door de manager. 

 

http://www.biltsheerlijk.nl/


 

Kom knutselen op de Kinderboerderij!!! 

 

 
 

 

Schimmentheater “Licht in 

het Donker” 
Een bijzondere belevenis op zaterdag 4 mei op de 
Kinderboerderij De Schaapskooi  
Een schimmenvoorstelling is een belevenis die alleen 
met het “hart” gezien kan worden. Verstilde beelden 
met de papieren schimmen en hun eenvoudige 
bewegingen, de muziek en de kleinschaligheid brengen een intieme sfeer. 
 

 
 

Na afloop kunnen kinderen en volwassenen een klein schimmentheater maken. 
Kosten voor het optreden en de workshop zijn €3,00. Het geld wordt besteed aan 
bijenplanten zoals de dropplant, de akelei, zeeuws knopje en nagelkruid. De planten trekken 
bijen aan en deze bijen zijn heel belangrijk bij de bestuiving. 
 
 
 

 

Het Wereldberoemde Circus 

Het circus rijdt de stad binnen. Ombramaan kondigt de 

verschillende nummers aan. Ook wilde dieren treden 

op. De leeuw wil zelfs Violet (de poedel) opeten. 

Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Het eindigt 

met de bruiloft van Fidel en Violet. 

ZATERDAGACTIVITEITEN 

6 april 

We knutselen een paardenhoofd . 

We toveren met de omtrek van onze 

schoen een paardenhoofd en maken 

er mooie manen bij. 

 

Tom de Vries vertelt 6 april iets over 

onze pony’s  

http://www.schimmentheater.nl/home.htm
http://www.schimmentheater.nl/home.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9pfMmafgAhXGhrQKHdh0CuMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/saskiadbos/5-december/&psig=AOvVaw29-WTYJwINdOoww709Qkk4&ust=1549545665760251


Zomerfair 
Op zaterdag 6 juli vindt er weer een gezellige zomerfair op de 

kinderboerderij plaats. 

Er staan verschillende stands met cadeauartikelen, planten, 2e hands 

speelgoed. Wilt u ook een stand huren? Dat kan, neem contact op de een 

medewerker van de Schaapskooi. 

Er wordt op deze zomerfair ook altijd iets georganiseerd voor kinderen. We 

staan open voor uw wensen en ideeën. Mail ze naar de Schaapskooi of 

spreek één van onze medewerkers aan als u op visite bent. 

 

 

Nieuw speeltoestel 
We krijgen een nieuw speeltoestel op het speelterrein 

van de Schaapskooi! Wat het precies is houden we nog 

even geheim. Voor de Zomerfair staat het er en kunnen 

de kinderen er volop mee spelen!   

 

 

NL Doet op de Schaapskooi 
15 en 16 maart is het weer in het hele land NL Doet, de grote vrijwilligersactie 

van het oranjefonds. Uiteraard doet de Schaapskooi weer mee. Op vrijdag 15 

maart gaan vrijwilligers o.a. een kippenren maken. U kunt zich helaas niet meer 

inschrijven, we zitten vol! U kunt u inschrijven voor een andere klus binnen of 

buiten de Bilt. Check hiervoor de website: www.nldoet.nl 

Wij zijn ook nog opzoek naar vaste vrijwilligers om bijvoorbeeld te wandelen 

met de pony’s of om te ondersteunen in ons theehuisje. Check hiervoor de 

website: https://www.mensdebilt-vwc.nl/organisaties/zorg-

hulpverlening/kinderboerderij-de-schaapskooi 

of neem contact met ons op! 

? 

http://www.nldoet.nl/
https://www.mensdebilt-vwc.nl/organisaties/zorg-hulpverlening/kinderboerderij-de-schaapskooi
https://www.mensdebilt-vwc.nl/organisaties/zorg-hulpverlening/kinderboerderij-de-schaapskooi


 

 

   
Hoelang werk je op de Schaapskooi? 

E Ik werk hier nu 1 jaar 

M Ik werk hier in april 3 jaar 

Wat vind je het leukste werk op de Schaapskooi? 

E Ik vind het werken met de konijnen het leukste werk. 

Ik mest graag het konijnenhok 1 keer per maand uit. 

M Ik vind het lopen met de pony’s leuk en vind het contact met bezoekers ook leuk. Ik geef 

graag rondleidingen en vertel graag over onze dieren. 

Hebben jullie een lievelingsdier? 

E Konijnen, paarden en katten 

M Konijnen, paarden en honden 

Heb je een droomwens? 

E Ik wi graag in een bandje spelen. Over drie maanden krijg ik een basgitaar 

M Ik wil graag beter in mijn vel zitten zodat ik niet zoveel stress heb. 

 

Welke baan zou je in de toekomst nog willen hebben? 

E Dat zie ik in de toekomst wel. 

M Ik zou altijd op een boerderij willen (blijven) werken. 

  

Interview met Eline en Marcha 



Wist u dat 
 

U al voor €25 per jaar vriend kunt worden van de Schaapskooi? Als vriend van de 

Schaapskooi kunt u voor een klein bedrag gebruik maken van het theehuis. Voor meer 

informatie kunt u kijken op onze website of spreek één van onze medewerkers aan. 

 

Dat u een kraampje kunt huren voor €25,00 en op onze 

gezellige zomerfair kunt staan. Vraag om informatie 

bij de Schaapskooi. 

 

Je op de woensdag en zaterdag pony kunt rijden?  

De clienten helpen u hier graag bij! 

De kosten zijn €1 per rit. Een volwassene 

is verplicht om mee te lopen. 

 

wij ook producten uit eigen tuin en eieren van onze 

kippen verkopen? Het is lente, dus alles staat weer in 

de bloei en de kippen zijn flink aan de leg. De producten  

zijn te koop in het theehuisje.   

 

Uw kinderfeestje op de Schaapskooi ook in  

combinatie met pony rijden en het springkussen  

kunt boeken? De medewerkers van de Schaapskooi  

vertellen hier graag meer over. 

 

   Wij verhuren marktkramen. Tegen een vergoeding 

          kunt u 1 tot 10 kramen bij ons huren. 

 

   
 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden: 

ma t/m vrij   9.00 – 16.30 uur 

zaterdag      11.00 – 16.00 uur 

zondag          gesloten 

 

E-mailadres algemeen: 

schaapskooi@reinaerde.nl 

E-mailadres  

Vrienden van de Schaapskooi: 

vriendenvan@ 

kinderboerderijschaapskooi.nl 

Telefoonnummer: 

030 22 82 158 

Website: 

www.kinderboerderijschaapsk

ooi.nl 

 


