
 

Nieuws van  maart 2021 

de Schaapskooi  
  

Een nieuwe nieuwsbrief! Met mooie plaatjes van de winter en de lente. We 
hebben weer nieuwe bewoners op de boerderij én de Schaapskooi was voor 
1 dag een heuse filmset. En uiteraard weer leuke interviews.  

 

  

Filmset voor 1 dag 

 

Ratatoeje, een intern tv programma van Reinaerde, is bij ons op bezoek geweest. Ze wilden graag 

een item maken over dieren. Dan zit je bij ons goed! 

Saskia heeft in de film laten zien hoe ze de baardagamen eten geeft. Mike heeft verteld over de 

parkieten. Op de foto zie je Marco en Saskia met Dribbel en Saartje lopen. 

Het filmpje kun je bekijken op onze facebook pagina  

  

AGENDA 

Staat voorlopig 

leeg, mocht dit 

veranderen dan is 

dit te volgen via 

Facebook. 



 Nachthok konijnen 
 

 

  
Het was een paar weken hard werken, maar met een 

goede beat op de achtergrond hebben Mike, Eline en 

Robert een prachtig nachthok gemaakt voor de 

konijnen! 

NLdoet is op 28 mei 



Onze nieuwe bewoners! 
 

 

 

Een viertal prachtige varkens wonen nu sinds een maand op de 

boerderij. Het is een kruising tussen een Duroc en Birkshire.  
Josse Haarhuis van Pig Me heeft ze gebracht.  

Ze zijn heel vriendelijk, hebben altijd trek in eten en wroeten er 

heerlijk op los. 

Als je langs de kinderboerderij loopt kun je ze horen en zien. Maar 

het leukst is natuurlijk van dichtbij bekijken als we weer open zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom en Marco kijken toe, wat eten ze toch veel!  



Winterse plaatjes.. 

 

 

 

 

 

 

  

Helaas is onze  lieve 

geit Pimmetje overleden 



En dan plots.. LENTE!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aanmelden  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Op vrijdagmiddag.. 
Net als op meerdere werkplekken hebben ook wij een vrijdagmiddagborrel. We maken de lekkerste 

hapjes klaar en sluiten de week op een gezellige manier af. Voorafgaand spelen we een potje voetbal 

of doen een spelletje boer-opoly. 

 

Saskia maakt gevulde bladerdeeghapjes Eline en Tessa maken een gezonde snack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En soms vieren we een afscheid. Onze vaste 

invaller Sander gaat voor vast bij Stal van Brenk 

werken. Hij zal nu af en toe komen invallen. 

We bedanken hem voor zijn inzet!  

 



Interview met Ricardo door Jan 

 

Stel jezelf eens voor: 

Ik ben Ricardo. Ik ben 30 jaar en woon in Houten. In november werk ik 12 ½ jaar bij Reinaerde. In 

oktober dit jaar werk ik 10 jaar op de Schaapskooi. Ik vind het heel leuk werk. Ik help graag de 

beheerder mee met klussen. Ook haal ik graag het voer voor de dieren bij de dierenwinkel of brood bij 

de bakker voor de varkens. Hiervoor heb ik in Nieuwegein op de kinderboerderij gewerkt. 

Heb je een lievelingsdier: 

Mijn lievelingsdieren zijn fretten en ratten. Deze hebben we alleen niet op de Schaapskooi. Hier vind ik 

de varkens en het schildpad erg leuk. 

Heb je ook hobby’s? 

Mijn hobby is buiten lopen en Pokémon Go spelen. Ook fiets ik graag lange afstanden. Ik ben wel eens 

naar Spijkenisse gefietst. 

Hou je van muziek? 

Ik luister graag naar Nederlands talige muziek. 

Heb je ook een huisdier? 

Ik heb zelf nu geen huisdier. Als ik er een zou kiezen dan zou het een cavia kunnen zijn. 

Jan en Ricardo bij de nieuwe uitloop van de cavia’s, zo kunnen ze fijn naar buiten  



Wij zijn helaas nog 

gesloten voor bezoekers. 

We volgen de 

maatregelen van 

Stichting Kinderboerderij 

Nederland. 

Interview met Jan door Ricardo 

 

Stel jezelf eens voor: 

Ik ben Jan. Ik woon in Bunnik en ben getrouwd met Janny en heb 2 zonen. ik werk nu 35 jaar voor 

Reinaerde. Ik ben begonnen in Den Dolder op Dennendal. Daarna in Nieuwegein gewerkt op het 

kinderdagverblijf Skippy. In Houten ben ik met een collega begonnen op de kinderboerderij daar. 10 

jaar geleden zijn we gestart op de Stadsboerderij Eilandsteede en nu sinds september hier op de 

Schaapskooi. 

Heb jij ook hobby’s? 

Ik speel in een band. Daar ben ik zanger en gitarist. Ook fotografeer ik graag en wandel ik elk 

weekend wel een wandelpad. 

Welke dieren vind jij leuk? 

De leukste boerderijdieren vind ik de koe. Maar die hebben we niet op de Schaapskooi. Hier vind ik de 

varkens leuk en de geiten. Die kunnen soms erg eigenwijs zijn. 

Wat vind jij belangrijk op de Schaapskooi? 

Ik vind het belangrijk dat het hier een leuke en fijne plek is om te werken. Dat de dieren goed verzorgd 

worden. Dat de bezoekers en de medewerkers kunnen genieten van de dieren. Dat je door de tuin kan 

lopen en alle bloemen en planten kunt zien groeien en bloeien. En vooral dat iedereen hier graag wil 

zijn en dat de dieren een goed leven hebben. 

Heb je huisdieren? 

Nee, ik heb zelf geen huisdieren. Ik ben ook heel veel weg dus dat is niet handig. Maar gelukkig heb ik 

op Schaapskooi genoeg dieren om mij heen. 

Wat is het verschil tussen de boerderij de Schaapskooi en Eilandsteede? 

De boerderijen zijn bijna wel hetzelfde, met dezelfde dieren. Maar het grootste verschil is dat de 

Schaapskooi een boerderij van Reinaerde is. Wij kunnen hier zelf bedenken hoe we het willen doen. 

Hoe de boerderij er uit moet zien en welke dieren. Op Eilandsteede doet iemand anders dat en werken 

we met hun mee.  

 



Wist je dat 

          

          We komende zomer zelf grondwater kunnen oppompen om 

          de tuin, het weiland en het plukdoolhof te sproeien? Met 

          dank aan de firma ‘Buxus’, onze vrijwilligers die een hok 

          voor de pomp hebben gemaakt en Biltsheerlijk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er een nieuw eigen logo van de Schaapskooi op de planning 

staat? Hij is bijna klaar! 

 

Er een facebookactie gaat komen waarbij je nieuwe namen 

mag verzinnen voor onze nieuwe geiten? Houd dus  

facebook in de gaten! 

 

Je de uitgebloeide voorjaarsbloembollen aan ons mag doneren? Dan zetten wij ze in onze tuin 

en komen ze volgend jaar weer op. Je mag deze neerzetten bij het hek. Dank vast!  

 

We zelf een egelhuis hebben gemaakt? Hij staat inmiddels op zijn plek en hoopt op bewoners. 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden (aangepast i.v.m. 

corona) 

ma t/m vrij   gesloten 

zaterdag       gesloten  

zondag          gesloten 

 

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

