
 

Nieuws van  juni, juli, augustus ‘19 

de Schaapskooi  
  

In deze Nieuwsbrief leest u o.a. over de Zomerfair die er  
bijna aankomt, een interview met begeleider Jacqueline 
en verschillende evenementen waar wij aan meedoen! 

 

Zomerfair zaterdag 6 juli  
Bijna is het zover! Onze jaarlijkse zomerfair met weer veel kramen en 
kinderactiviteiten. Nieuw dit jaar is de kinderkleedjesmarkt waar kinderen 
uit de buurt hun eigen spulletjes verkopen. Het thema is “Fit de zomer in”.  
We hebben een sapfiets en verkopen verschillende lekkere en gezonde 
hapjes. Goed begin van de zomer toch? Tot 6 juli! 

 
 
 

 
 
 
 

Update Plukdoolhof 
In de vorige nieuwsbrief hebben we het uitgebreid gehad 
over ons nieuwe project in samenwerking met Biltsheerlijk, 
het Plukdoolhof. Inmiddels zijn bijna alle fruit/groente 
bomen en planten geplant. Alles groeit en bloeit volop. Er 
zijn in de looppaden speciale matten gelegd zodat ook 
kinderwagens en rolstoelen door het  doolhof kunnen 
dwalen. Hier overheen groeit gras. Op 12 oktober zal de 
opening zijn van het plukdoolhof, in de week van de 
duurzaamheid. U bent hierbij van harte welkom. 
U kunt nog steeds een laantje adopteren. Check 

https://biltsheerlijk.nl/steun-het-plukdoolhof/ voor 
meer informatie.   
 

 

 

Agenda 

 

vrijdag 28 en zaterdag 

29 juni 

De Samenloop voor Hoop de 

Bilt 

 

Zaterdag 6 juli 

Zomerfair!  

Met kraampjes, 

kinderactiviteiten, en nog 

veel meer! 

Dier van de maand: Bijen 

 

zaterdag 3 augustus 

Dier van de maand: Varkens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biltsheerlijk.nl/steun-het-plukdoolhof/


  

Inclusive Campus Life 
vrijdag 7 en zaterdag 8 juni deden wij samen met onze collega’s van Reinaerde het Lichtruim mee 
met het congres Inclusive Campus Life. Dit congres, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht in 
samenwerking met verschillende zorgorganisaties had als onderwerp inclusieve maatschappij voor 
mensen met een beperking. Hoe ziet dit eruit en hoe bereik je dit? Op vrijdag kwamen er gasten uit 
verschillende landen bij ons op bezoek om te zien hoe een boerderij gerund wordt door mensen met 
een beperking. Ze kregen een rondleiding van Eline en Tessa, deden activiteiten met ons samen en 
we sloten af met een borrel samen met het Lichtruim. Zaterdag gaf Tom de Vries samen met zijn 
collega’s van het Lichtruim Sara en Robbert een presentatie over hun dromen en wat zij nodig 
hebben om optimaal mee te kunnen doen in de maatschappij. Een onderdeel van de presentatie was 
een presentatieworkshop gegeven door Tom. Al met al een geslaagd congres wat smaakt naar meer! 

Vrijwilligers gezocht! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor verschillende functies! 

In de weekenden en kerstvakantie worden onze dieren gevoerd en verzorgd 

door vrijwilligers. Dus bent u een groot liefhebber van de boerderij en de dieren 

dan is dit wat voor u! U zit in een pool van vrijwilligers en bent eens in de 6 

weken aan de buurt voor het voeren. Meer of minder is bespreekbaar.  

Voor doordeweekse middagen zijn wij op zoek naar gastvrouwen/gastheren van 

ons theehuisje. U werkt samen met een van onze cliënten en zorgt ervoor dat 

koffie/thee/limonade klaarstaat. Verder verkoopt u ijsjes en staat bezoekers te 

woord. We hebben nog plek  op de maandag, woensdag en vrijdagmiddag.  

 

Wat krijgt u ervoor terug als vrijwilliger? U werkt in een ongelofelijk gezellig 

team met begeleiders, cliënten en andere vrijwilligers. Eens per jaar is er een 

vrijwilligersborrel en we betrekken u graag bij onze evenementen.  

Voor meer informatie of wilt u zich graag aanmelden, neem contact op met Dos 

Schaafsma. dschaafsma@reinaerde.nl , bel 030 2282158 of kom langs op de 

Schaapskooi! 



Samenloop voor Hoop de Bilt 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni is er de Samenloop voor Hoop 
in de Bilt. Dit is een 24 uurs wandelestafette voor het 
gemeentehuis Jagtlust waarbij geld wordt opgehaald voor 
het KWF kankerbestrijding. Uiteraard helpen wij graag mee 
op zo’n mooi evenement. Op zaterdag zullen wij het 
evenemententerrein netjes houden en helpen in de catering. 
Maar liefst 3 begeleiders (Geetje, Carolien en Petra) hebben 
een wandelteam en doen mee met de Samenloop. Wilt u dit 
mooie evenement ook steunen en daardoor geld ophalen 
voor KWF? U kunt een van de teams financieel steunen, zelf 
meelopen in een team, er is een kinderloop en ze zoeken 
nog vrijwilligers voor opbouw en afbouw. Op vrijdag en 
zaterdag is er bij het gemeentehuis genoeg te doen en te 
supporten. Zien we u dan?  

Meer informatie vindt u op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/de-bilt/  

 

Hoi Jacqueline, hoe lang werk je al bij de 

Schaapskooi? 

Ik denk wel een jaar of vijf. Eerst met Penja voor de 

ondersteuning thuis. Ik begeleid ook kinderen en 

jongeren met een beperking die nog bij hun ouders 

thuis wonen. Toen kwam ik elke woensdagmiddag 

met hem op bezoek om te helpen de dieren te 

verzorgen. Ik ben sinds een jaar of drie echt gaan 

werken op de Schaapskooi als begeleider voor de 

cliënten hier. 

 

Wat wilde je vroeger worden? 

Vroeger wilde ik schooljuf worden! Dat is even anders gelopen. Maar ik ben ongelofelijk blij met mijn 

werk.   
dd 

Wat is je lievelingsdier op de Schaapskooi? 

Ik denk Dribbel de pony. Ik loop vaak met haar en cliënten over de boerderij. Maar om eerlijk te zijn 

heb ik meer met mensen dan met dieren! 

 

Hoeveel plezier heb je in je werk? 

Ik doe dit werk met héél véél plezier! Ik houd van de gezelligheid met iedereen. Maar ook het geregel 

en de hele dag bezig zijn. Er is hier altijd wat te doen! 

 

Je gaat minder werken. Wat ga je doen in je vrije tijd? 

Mijn man, Niek, en ik zullen vaak naar ons zomerhuisje in Nieuw-Heeten bij de Sallandse Heuvelrug 

gaan. Verder lekker fietsen. Vanaf september ga ik elke dinsdagmiddag op mijn kleinkinderen Maud 

en Floor passen.  

Interview met Jacqueline door Marcha en Aranka 

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/de-bilt/


 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. 

 

De schapen zaterdag 1 juni zijn geschoren? Zij kunnen 

weer een jaartje vooruit. Tijdens openingstijden staan 

de schapen meestal in de grote wei. 

          

         We drie nieuwe cavia’s hebben! We hebben ze nog geen namen gegeven, dus kom             

maar op met de suggesties… 

 

Wij op zoek zijn naar stagiair(e)s voor het schooljaar 2019 – 2020.  

Ben of ken jij een student Social work (MBO of HBO) die een leuke uitdagende stage 

zoekt? Neemt contact met ons op! 

 

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? Alles staat weer in 

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

zijn te koop in het theehuisje en ons winkeltje. 

 

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 

 

Facebook: 

www.facebook.com/Kinderboe

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

