
 

Nieuws van  september, oktober, november ‘19 

de Schaapskooi  
  

In deze Nieuwsbrief leest u o.a. hoe onze zomer is geweest,  
over de opening van het plukdoolhof en maar liefst  
twee interviews met onze nieuwe stagiaires! 

 

Zomer op de Schaapskooi  
Het voelt met dit regenachtige weer alweer zo lang geleden.. de zomer! Maar 

we kunnen terugkijken op een mooie tijd. Hier wat leuke foto’s..  

 

DE ZOMERFAIR 

We kijken terug op een groot succes! Het thema was ‘fit de zomer in’, met 

o.a. een sapfiets. Ook is ons nieuwe speelhuisje geopend.. 

 
  

  

DE BLOEIENDE MOESTUIN  

Wat is het toch mooi om alles te zien groeien en bloeien. Het is geen straf om te werken in de 

moestuin, vinden ook Tessa en Mike. 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

 

Zaterdag 5 oktober 

Konijn in de spotlight!  

Het konijn is het dier van de 

maand 

 

Zaterdag 12 oktober 

Opening plukdoolhof! 

 

Zaterdag 14 december 

Winterfair 

Zet het alvast in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IJS EN WATERPRET! 

Wat hebben we warme dagen gehad.. Ons nieuwe aanwinst 

‘de eenhoorn’ was dan ook zeer welkom. 

  

 

  

 

 

 

Opening plukdoolhof 
Eindelijk is het zo ver.. Het plukdoolhof wordt geopend! Dit is 
op zaterdag 12 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. Wethouder 
Brommersma gaat het openen samen met de 
kinderburgemeester.  
 
Bezoekers kunnen dit najaar al dwalen in het doolhof. Leerzame zoekspelletjes brengen bezoekers 
dichter bij het midden van het doolhof. Thema’s die centraal staan zijn samen spelen, team builden, 
ontmoeten, groenbeleving, voeding en gezondheid. Ook kan iedereen proeven van struiken en  
bomen met eetbare vruchten, bloemen en bladeren. Zie ook:   
https://www.biltsheerlijk.nl/plukdoolhof/ 

U kunt nog steeds een laantje adopteren!  

 

Klusdag UMC  

De afdeling ICT van het UMC heeft op donderdag 12 september een dag meegeholpen met diverse 
klussen op de Schaapskooi. De heg is weer gesnoeid, er is een nieuwe vlag geplaatst, het speelhuisje 
is opgeknapt en het varkensverblijf is heringericht. Wat zijn wij blij met zoveel hulp! 

    

https://www.biltsheerlijk.nl/plukdoolhof/


Kun je wat over jezelf vertellen? 

Nou ik ben dus Luna en ik ben 18 jaar. Ik woon bij mijn vader, 

moeder en broer in Maarsbergen. Ik vind het daar wel een 

beetje saai… gelukkig hebben we een kat en 4 konijnen. Ik heb 

een bijbaantje bij een restaurant genaamd Laplace. Hier maak 

ik koffie, sta ik achter de kassa en doe ik de afwas. Ook ben ik 

oppas voor kinderen uit mijn straat. Dit vind ik leuk om te doen. 

Daarnaast heb ik nu bijna 3 maanden een vriendin :). 

Els: oh dus je bent 18! Heb je dan ook een rijbewijs? 

Luna: jazeker! En ik vind het heel leuk om te autorijden. 

Wat doe je in je vrije tijd? 

In mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Ik speel al sinds mijn 10e gitaar. 2 jaar geleden ben ik ook nog 

begonnen met drummen. Als gitarist speel ik in een band, maar de band heeft nog geen naam.  

Daarnaast vind ik het leuk om te reizen. Samen met een vriendin van mij ga ik in de vakanties naar 

steden waar we nog niet zijn geweest. We zijn al heel wat steden afgegaan: Amsterdam, Haarlem, 

Leiden, Den Bosch, Rotterdam, enzovoorts..  

Helaas heb ik het door mijn werk, school, band en stage heel druk. Hierdoor heb ik vaak geen 1 dag 

rust. Als ik meer vrije tijd zou hebben, zou ik nog meer willen afspreken met mijn vriendinnen. 

Welke opleiding doe je en in welk schooljaar zit je? 

Ik doe de opleiding Sociaal Werk op het ROC in Utrecht. Die is op de Vondellaan. Ik zit in het derde 

jaar, dit is het laatste jaar. 

Wat vind je van de schaapskooi? 

De Schaapskooi vind ik heel gezellig. Tot nu toe ben ik alle mensen en alle taken aan het leren kennen. 

Ik kijk er naar uit om nog veel met jullie te doen.  

Mijn vader vindt varkens heel leuk, dus die wil graag een keer komen kijken. 

Wat wil je hier leren? 

Ik wil graag leren hoe ik jullie het beste kan begeleiden. Daarnaast wil ik jullie graag allemaal goed 

leren kennen en jullie natuurlijk ook veel kanten van mij laten zien. Ik ben hier het hele schooljaar. 

Kun je iets grappigs over jezelf vertellen? 

Vroeger was ik héél erg fan van Spongebob. Ik kende iedere aflevering en ik keek het elke dag. Ik had 

zelfs een shirt, tas én klok van dit programma.  

Ook heb ik veel bijnamen: Luun, Lunapuna, Luuniepuunie… 

Doe je ook aan sport? 

Helaas niet meer, maar ik heb heel lang gevoetbald. Ik voetbalde altijd met de jongens, als enige 

meisje. De tegenstanders vonden dit vaak raar, maar ik liet mij niet intimideren. Ik was altijd beter 

dan zij verwachtten. Ik was verdediger en keeper.  

Wat is je lievelingseten? 

Oeh moeilijke vraag… ik vind heel veel lekker, maar ik ga toch voor pizza. Ook vind ik donuts heel 

lekker. Helaas zijn deze dingen niet heel gezond, dus daar moet ik maar niet teveel van eten ;). 

Interview met stagiaire Luna door Els 



Kun je wat over jezelf vertellen? 

Ik heet Klaske, ben 23 jaar en woon in Driebergen. Hier ben ik ook geboren. Van mijn tweede tot 

vierde heb ik in Friesland gewoond. En toevallig komt mijn vriend ook uit Friesland, een jaar geleden 

heb ik hem ontmoet met de Sneekweek. Dus ik kom er regelmatig. 

Ik heb twee broers, ik ben de middelste. 

 

Heb je hobby’s? 

Ik heb 9 jaar op paardrijden gezeten, maar daar heb ik het nu te druk voor helaas. Verder houd ik van 

boeken lezen en met mijn vriendinnen afspreken. 

 

Heb je huisdieren?   

Nee, ik heb vroeger wel een hond en konijnen gehad. 

 

Saskia: Wil je wel huisdieren? 

Klaske: Zou ik leuk vinden als ik het wat rustiger heb. 

 

Heb je het naar je zin op de Schaapskooi en waarom? 

Zeker! Ik vind het leuk om met mensen èn met dieren te 

werken.  

 

Saskia: Welke dieren vind je het leukst? 

Klaske: De pony Dribbel! 

 

Welke opleiding doe je? 

Ik doe de opleiding Helpende zorg en welzijn.  

 

Saskia: Wat is dat? 

Klaske: Dat is een MBO opleiding niveau 2 gericht op de zorg. Het betekent eigenlijk dat ik jullie help 

bij de dagelijkse activiteiten. 

 

Wat wil je later worden? 

Dat is een hele goede vraag! Ik ben nog zoekende wat ik hierna wil doen qua opleiding. Ik wil in ieder 

geval in de zorg blijven werken. Maar voorlopig zien jullie mij hier in ieder geval tot februari  

 

 

 

 

 

Interview met stagiaire Klaske door Saskia 

Belangrijke verandering betreffende 

de zaterdagen: 

Vanaf 1 november t/m 1 april is de 

Schaapskooi gesloten op de zaterdag. 

Uiteraard met uitzondering van een 

evenement, zoals de Winterfair. 

 



 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. 

          

Onze drie nieuwe cavia’s een nieuwe naam 

hebben? Mag ik u voorstellen: 

 

Kuifje, Elvis en Kiara 

 

  

Je op de woensdag en zaterdag pony kunt 

rijden?  

De cliënten helpen u hier graag bij! 

De kosten zijn €1 per rit. Een volwassene 

is verplicht om mee te lopen. 

 

Onze begeleider Sarah een nieuwe baan heeft gevonden? 

Ze gaat werken bij een trainingshuis voor jongvolwassenen  

van Reinaerde in Houten. 

 

Wij ook producten uit eigen tuin en eieren van onze 

kippen verkopen? 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. 

 

   Wij dit jaar mee gedaan hebben aan burendag? Gezellig  

          de buren op de koffie met een plak zelfgemaakte cake 

          met lavendel en rozemarijn uit eigen tuin! 

  

   

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden: 

ma t/m vrij   9.00 – 16.30 uur 

zaterdag      11.00 – 16.00 uur 

(gesloten van 1-11 t/m 1-4) 

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

