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        Nieuws van  december 2021 

de Schaapskooi 
  

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de nieuwe dieren op de boerderij, een 

interview tussen Tom en Thijs en een verslag van Burendag en de Biltse 

Streekmarkt! 

  
 

Burendag 

25 september was het burendag op de Schaapskooi. Groei en Bloei was aanwezig met een stand 

waarin zij informatie gaven over Groei en Bloei en regentonnen. Ook verkochten ze planten in het 

kader van planten die echt gedijen in deze omgeving omdat ze hier van nature thuishoren. 

Er was wat lekkers bij de koffie en het springkussen stond op! 

 

 

 

 
 

Poonawalla & 

Samen voor De Bilt 

Even een terugblik op de gezellige middag van 30 september met medewerkers van Poonawalla op het 

terrein van De Schaapskooi. De bedrijfsvrijwilligers, medewerkers van Reinaerde en een vrijwilligster van 

De Schaapskooi deden gezamenlijk 5 grote klussen. Na een welkom door Petra werden er veel appels uit 

het Plukdoolhof geschild, ondertussen vertelde dierverzorger Tom De Vries over de dieren op de 

kinderboerderij. 72 Potjes appelcompote werden bereid. Ook een ploeg aan het werk om 

rozebottelsiroop te maken, uiteraard ook weer van vruchten uit het doolhof. Pauze met heerlijke 

appeltaart, gebakken door de medewerkers van Poonawalla. 

Gaas van de kippenren verhoogd en snoeiwerk allemaal klaar. Als kers op de taart nog de geitenstal 

uitgemest. Dank aan de harde werkers en Samen voor De Bilt voor deze leuke match! 

AGENDA 

Staat voorlopig even leeg, 

houd Facebook in de gaten! 

 

https://nl-nl.facebook.com/hashtag/poonawalla?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJo6gBxP53zvjW5fLkpkPDhF9zF91lvWsG3TXAq3tSABSUXDnE-xkyfQp0pzuJwW5oYFns-3wpCzZmjff9_pHOYTOBluxOmDdZqS4iiAxexO6648UW9gP2xxXt3p136ePxH7eqmFbVZ3pDH4j-mYXauoflSx6J52F3uQLioH_EPB8DjcW3f_TjMtSLoJwGC3vcgCNNfy2ZeoqFMh76ktW4S-b0omvhdo51ItRk7yI1JGPFvm-VRfO1__pIWaXQYBmkGCpoa7GCWspPJbxIuOeNxScKLqoWeihFFf63cVWj60KzAjnzB6I&__tn__=%2ANK-R
https://nl-nl.facebook.com/hashtag/samenvoordebilt?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJo6gBxP53zvjW5fLkpkPDhF9zF91lvWsG3TXAq3tSABSUXDnE-xkyfQp0pzuJwW5oYFns-3wpCzZmjff9_pHOYTOBluxOmDdZqS4iiAxexO6648UW9gP2xxXt3p136ePxH7eqmFbVZ3pDH4j-mYXauoflSx6J52F3uQLioH_EPB8DjcW3f_TjMtSLoJwGC3vcgCNNfy2ZeoqFMh76ktW4S-b0omvhdo51ItRk7yI1JGPFvm-VRfO1__pIWaXQYBmkGCpoa7GCWspPJbxIuOeNxScKLqoWeihFFf63cVWj60KzAjnzB6I&__tn__=%2ANK-R


 

 

 
        

 

 

 

 

 

Biltse Streekmarkt  
Wat was het gezellig druk op de Biltse Streekmarkt! Deze 

werd voor het eerst bij ons op het terrein georganiseerd 

door Stichting Biltsheerlijk. Lokale producenten konden hier 

hun producten verkopen, zoals:  kaas, vlees, groenten, fruit, 

sap, planten, ijs, honing, siroop, bonbons, haardhout en 

yoghurt. We kunnen terugkijken op een zonnige en 

geslaagde dag met gezellige muziek.  

 

 

  



Nieuwe dieren! 
Zippy is onze nieuwe boerderijkat! Het is een lieverd die het heerlijk 

vindt om te luieren maar hopelijk ook onze muizen gaat verjagen.. 

Tweety is onze nieuwe blauwe grasparkiet, hij zit inmiddels bij de 

anderen en dat gaat uitstekend. 

We hebben nieuwe witte leghornkuikens. In het nieuwe jaar, als ze 

groot genoeg zijn, worden ze bij de anderen gezet. 

 

 

  



Gesprek tussen manager Thijs Wieringa en medewerker  

Tom van der Meer 

 
Thijs, hoe lang werk je bij Reinaerde?  
Sinds 1 september 2020. Dus iets meer dan een jaar. En jij Tom?  
(.. er wordt even overlegd) Al bijna 9 jaar! 
Thijs, welke dagen werk je en hoe vaak kom je langs op de Schaapskooi?  
Nu voelt het als te weinig, ongeveer 1x in de 2 weken. En hoeveel dagen werk jij Tom?  
Ik werk alle dagen hier. 
Wat doe je allemaal voor de Schaapskooi Thijs?  
Ik ben er voor de begeleiders als ze vragen hebben. Ik onderhoud contact met de gemeente en 
overleg hoe we alles goed kunnen organiseren. De Schaapskooi zit namelijk op hun terrein. Ik houd 
zicht op de financiën, zorg dat het licht hier brandt. En ik zorg er ook voor dat er genoeg en goede 
begeleiding is voor jullie Tom. En wat doe jij hier allemaal op de boerderij?  
De dieren verzorgen. Ik geef ze water en voer en mest de stallen uit. Ik wandel en borstel de pony’s 
en doe mee met de marktklus. Ook loop ik kranten hiernaast in de wijk. Ik zet koffie en thee in het 
theehuis en ik doe klussen in de tuin.  
Dat is veel Tom, wat goed van je. Loop je helemaal zelf die krantenwijk? 
Ja, ik loop ook zelf van mijn woning hier naartoe.  
Oh ja en ik zit in de cliëntenraad! Samen met een aantal collega’s van de Schaapskooi. Dat vind ik 
goed om te doen. 
Thijs, heb je kinderen, of een vrouw?  
Ik woon samen met Mariëlle en samen hebben we een 
zoon. Hij heet Wietse en is 5 ½ maand. En jij Tom, heb 
jij een vrouw of kinderen? 
(.. er wordt even gelachen) Nee. Maar ik heb wel 2 
broertjes! Die heten Max en Roel. 
Wat doe je in je vrije tijd, Thijs? 
Ik houd ervan om actief bezig te zijn: wandelen, 
hardlopen, racefietsen en mountainbiken. En ik vind het 
fijn om gezellig samen te zijn met mijn familie en 
vrienden. En wat doe jij in je vrije tijd Tom? 
Ik hocky in het weekend en zwem door de week. Ik 
luister naar muziek en deel graag foto’s op de 
computer. 
Thijs, wat vind je zo leuk aan de Schaapskooi? 
Alle medewerkers, jullie dus Tom. Ook vind ik de 
begeleiders fijn, daar ben ik ook blij mee. Verder het 
lekker buiten zijn als je een gesprek met elkaar voert. Ik 
vind het mooi om te zien dat er veel kinderen uit de 
buurt hier fijn kunnen spelen. Het is heel gaaf hoe jullie dat 
allemaal verzorgen met elkaar. Ieder heeft zijn taak en talent. Fantastisch vind ik dat! 
En jij Tom wat vind jij leuk aan de Schaapskooi? 
Ik vind de dieren leuk. Mijn lievelingsdieren zijn de kippen en de pony’s. De kippen hebben zulke 
mooie veren. 
Dus je wilt nog wel blijven werken op de Schaapskooi Tom? 
Ja. 
Dat is mooi, want we zijn ook heel blij met jou! 

  



Wist je dat 

        

We een gezellige wintermiddag hebben gehad met lekker 

 eten en marshmallows bij het kampvuur? We deden 

spelletjes, georganiseerd door een sportcoach van 

Mens de Bilt. 

 Ook namen we afscheid van medewerkster Eline. Ze  

 gaat op een andere locatie van Reinaerde werken. 

 

 

 

 

 

 

 

We op zoek zijn naar vrijwilligers die in de middag  

samen met één van de medewerkers gastheer/ 

gastvrouw in het theehuis wil zijn? Bij interesse neem  

contact op met ons! 

Er mooie spullen van Reinaerde te koop zijn in het 

winkeltje of de vitrine in het theehuisje? 

Zoals deze mooie vogelhuisjes: 

 

We een leuke samenwerking hadden met  

de BibliotheekIdea Bilthoven in de week van  

de duurzaamheid? Er stond een kraam met allerlei leuke  

items over duurzaam leven. 

We een verhalenvertelster op bezoek hebben gehad? Corrien Quist  

vertelde het verhaal over ‘Het meisje met het lantaarntje’.  

Sint met zijn piet ook een bezoekje heeft gebracht aan de Schaapskooi?  

Hij bracht een zak vol lekkers die we tussen het hooi vonden! 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden  

ma t/m vrij   10.00 tot 16.00 uur 

zaterdag       gesloten  

zondag          gesloten 

Op dit moment zijn we gesloten voor 

bezoekers i.v.m. de maatregelen. Op 

Facebook laten we weten wanneer 

we weer open gaan. 

 

E-mailadres algemeen: 

schaapskooi@reinaerde.nl 

 

E-mailadres Vrienden van de 

Schaapskooi: 

vriendenvan@kinderboerderijschaap

skooi.nl 

 

Telefoonnummer: 

030 22 82 158 

 

Website: 

www.kinderboerderijschaapskooi.nl 

 

Facebook: 

www.facebook.com/Kinderboerderij

-De-Schaapskooi 

 

 

http://www.kinderboerderijschaapskooi.nl/
http://www.facebook.com/Kinderboerderij-De-Schaapskooi
http://www.facebook.com/Kinderboerderij-De-Schaapskooi

