
 

Nieuws van  september 2020 

de Schaapskooi  
  

Wat fijn dat we weer open zijn! Het was een mooie zomer en zowel de 
medewerkers als de bezoekers konden weer genieten van de boerderij. In de 
afgelopen maanden zijn er veel veranderingen geweest qua personeel van de 
boerderij, we houden u graag in deze nieuwsbrief op de hoogte. En er staan 
weer leuke evenementen op de agenda! 
 

 

We zijn er weer  
 

 

 

 

 

 

  

 

Agenda 

 

BURENDAG op zaterdag 26 

september 

WEEK VAN DE 

DUURZAAMHEID op 

woensdag 14 en donderdag 

15 oktober 

 

STREEKMARKT op vrijdag 

16 oktober op de 

Schaapskooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U als vriend van de Schaapskooi bent ook van harte 

uitgenodigd op BURENDAG! 

    

  



5x afscheid.. 
De afgelopen maanden hebben we gedag moeten zeggen tegen een aantal collega’s. We 

hebben 5 x afscheid moeten nemen van: 

 

Begeleidster JACQUELINE. Ze heeft begin juli 
afscheid genomen van de Schaapskooi. Ze is met 
pensioen, maar komt gelukkig als vrijwilliger terug 
op de woensdagen! 

 

   

Onze beheerder DOS. Hij nam in augustus afscheid van 

de boerderij en heeft een nieuwe baan. We hebben een 

mooi aandenken aan onze oud-beheerder bij de kippen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker BENNO. Hij nam in augustus afscheid van de 

Schaapskooi. Hij heeft een nieuwe baan bij AC Maartensdijk. 

We wensen Benno veel succes! 

 

 

 

Stagiaire LUNA. Zij was klaar met haar stage en is nog even blijven 

hangen in de zomervakantie, maar toen was het voor haar toch ook tijd 

om afscheid te nemen. 

Luna studeert nu Sociaal Werk aan het HBO. 

 



Onze manager STEFAN. Hij ging in augustus met pensioen. 

We hebben een mooi afscheidsfeest gehouden op de 

Schaapskooi. Met kraampjes, oliebollen en de sapfiets. 

 

 

 

 

 

En 3x welkom.. 

En gelukkig mochten we ook collega’s verwelkomen! Een 3x 

welkom voor: 

 

Onze nieuwe beheerder JAN DEURLOO. Jan werkt al 30 jaar bij 

Reinaerde en heeft leuke nieuwe ideeën voor de boerderij! Als u 

als bezoeker van de Schaapskooi ook leuke ideeën heeft, kunt u 

hem altijd even aanspreken. Jan werkt op de maandag, dinsdag 

en woensdag. 

 

Onze Tactisch Manager THIJS WIERINGA: 

Op 1 september ben ik begonnen samen te werken met het 

geweldige team van de Schaapskooi. Mijn ambitie is om met elkaar de Schaapskooi daar verder te 

laten groeien waar de wensen en vragen van onze medewerkers en de bewoners uit de buurt liggen. 

Zodat we nog jaren lang, met elkaar, van deze mooie plek kunnen genieten!  

 

 

LIZE KRAAIJEVELD. Lize was in maart al gestart als 

begeleider bij de Schaapskooi. In de volgende nieuwsbrief 

gaan we haar interviewen, nu alvast een gezicht erbij!  



Week van de Duurzaamheid op woensdag 14 en 

donderdag 15 oktober 

 

Speurtocht in kinderboerderij De 
Schaapskooi 

Week van de Duurzaamheid 

woensdag 14 oktober (14.00 tot 16.00 uur) 

Bibliotheek Idea, Bilthoven 

 

Geetje vertelt eerst in de bibliotheek over de kinderboerderij en de plukdoolhof 'De 

Schaapskooi'. Daarna gaan we op pad om een speurtocht te houden in de 

kinderboerderij.  

Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven en de Kinderboerderij De Schaapskooi 

Datum en tijd: woensdag 14 oktober van 14.00 - 16.00 uur 

Kosten: gratis, een donatie aan De Schaapskooi is welkom 

Aanmelden: verplicht, online via de website van de bibliotheek of aan de balie 

 

Bezoek aan De Schaapskooi 

Week van de Duurzaamheid 

donderdag 15 oktober (9.30 tot 11.30 uur) 

Bibliotheek Idea, Bilthoven 

 

Een informatieve ochtend in boerderij en plukdoolhof “de Schaapskooi”.  

Om 9.30 is er in de bibliotheek een inleiding door Joanne Ronhaar van BiltsHeerlijk over het 

ontstaan en het doel van het duurzame plukdoolhof. Daarna gaan we naar de Schaapskooi 

waar we aan de hand van een quiz het plukdoolhof en de kinderboerderij verkennen. Er is 

volop gelegenheid om vragen te stellen en te proeven te ruiken en te voelen. De ochtend 

wordt afgesloten met koffie/thee en appeltaart met appels uit eigen tuin. 

Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven en de De Schaapskooi 

Datum en tijd: donderdag 15 oktober van 9.30 - 11.30 uur 

Kosten: gratis, een donatie aan De Schaapskooi is welkom 

Aanmelden: verplicht, online via de website van de bibliotheek of aan de balie 

Aanmelden 

 

Aanmelden 

  

http://kaarten.ideacultuur.nl/nl-NL/Show/Details/Bezoek-aan-De-Schaapskooi-15-okt-2681
http://kaarten.ideacultuur.nl/nl-NL/Show/Details/Speurtocht-in-De-Schaapskooi-14-okt-2680


Interview met Saskia door John 

 

Wie ben jij?  

Ik ben Saskia en ik ben 35 jaar. Ik woon nog thuis bij mijn 

ouders, dat vind ik fijn. Hiervoor heb ik bij Abrona 

gewerkt. Ik leerde hoe ik met een naaimachine om moest 

gaan en ik schilderde. 

Je werkt op het Lichtruim èn op de Schaapskooi, hoe is 

dat? 

Klopt. Ik werk op maandag en dinsdag hier en op de 

andere dagen op het Lichtruim. Dit is heel leuk. Hier 

verzorg ik de dieren en op het Lichtruim doe ik de was en 

koffieronde. Ik werkte ook op het kinderdagverblijf in het 

Lichtruim, maar vanwege Corona kan dit nu even niet. 

Wat vind je leuker? 

Ik vind allebei leuk. Ik kan niet kiezen! 

Heb je een favoriet dier? 

Dit maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk de pony’s en dan vooral Dribbel. Ik wandel met ze, 

borstel ze en geef ze wat lekkers. Dribbel is heel rustig, maar luistert niet altijd met het wandelen. Ze 

wil dan een andere kant op! 

Wat voor dieren heb je thuis? 

Ik heb thuis 2 honden. Bobbie, die is ondeugend. En Leyka, die is wat ouder en ziet en hoort niets 

meer. Ik wandel heel graag met ze. Ze gaan ook altijd mee naar de camping. 

Wat voor eten vind je lekker? 

Ik vind alles lekker. Maar zalm op mijn brood wel heel lekker. En nee John je mag geen broodje van 

mij! 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

Saskia en Dribbel 

  



Interview met John door Saskia 

 

Stel jezelf eens voor? 

Ik ben John en werk nu 2 jaar bij Reinaerde. Hiervoor werkte ik in de grafische sector, in een drukkerij. 

Door een reorganisatie raakte ik mijn baan kwijt en besloot ik de kant van de zorg op te gaan. Dit had 

ik veel eerder moeten doen! Door middel van vrijwilligerswerk kwam ik bij het Lichtruim terecht en nu 

werk ik als zorgassistent bij zowel het Lichtruim als de Schaapskooi. Ik doe eindelijk werk wat ik leuk 

vind om te doen. Het is dankbaar werk. 

Wat zijn je hobby’s 

Ik tennis, wandel en fiets graag. 

Welke dieren vind je leuk? 

Hier op de boerderij vind ik de konijnen en cavia’s leuke knuffeldieren. Ook het aquarium trekt mij 

wel. Thuis hadden wij ook een aquarium met tropische vissen. Een aquarium geeft mij een rustgevend 

gevoel, ik kan er heel lang naar kijken. 

Heb je zelf huisdieren? 

Ik heb katten gehad, maar die leven niet meer. Nu heb ik geen huisdieren meer. 

Wat is het verschil tussen het Lichtruim en de Schaapskooi? 

Beide locaties vind ik leuk. Hier is het meer fysiek, lekker buiten en met de dieren. Op het Lichtruim 

zijn het meer service gerichte taken zoals catering, de was, papier ophalen en assistentie in de 

bibliotheek. De afwisseling is juist heel leuk! 

Wat is je lievelingseten? 

Grieks eten, vooral Moussaka vind ik heerlijk! Daarom ga ik altijd naar de Griekse eilanden op 

vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat 
We mooie nieuwe informatie borden hebben? Dit keer over de bijen, 

bodemdieren en vogels. Tom de vries heeft al een paar keer over deze 

dieren verteld in een presentatie. 

           

Eline onze pedicure van de pony’s is? 

 

 

 We een aquarium hebben op de  

boerderij? Hier zitten o.a. Malawi  

vissen, een waterschildpad en algen- 

eters in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn verrast door een mooi optreden van de band De Buren? 

Hier hebben we van genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoorlijk wat appeltjes uit onze pluktuinappelbomen vallen?  

Deze ‘valappeltjes’ verwerken we o.a in appelmoes en appeltaart. Ook mogen bezoekers 

bij het standje van het theehuis deze appeltjes proeven en meenemen tegen een gift. En 

alles wat er over blijft? Gaat uiteraard naar de dieren! 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden (aangepast i.v.m. 

corona) 

ma t/m vrij   10.00 – 15.00 uur 

zaterdag        gesloten (behalve op     

evenementen) 

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

