
 

 

 

 

 

Vrijdag middag 21 september vierden de schaapskooi 

Burendag met pannenkoeken. 

Kok Nino, Marieke en Tineke bakten heerlijke pannenkoeken.  

Jong en oud kwamen eten, in het theehuis dat gezellig versierd was of buiten onder de 

partytent. 

Het waaide flink die middag, maar er vlogen geen pannenkoeken door de lucht. 

Binnen konden bezoekers meehelpen met het maken van een vliegengordijn. Samen met 

vrijwilligster Jannie en Leontien regen bezoekers staafjes aan elkaar.  
 

              
Gezelligheid in het theehuis                                             het vliegengordijn 

 

Nieuws van de 

Schaapskooi        oktober/november ‘18 

 

Agenda: 

30 oktober: 

kinderboerderij gesloten 

3 november:  

dier van de maand 

parkieten 

en pompoensoep 

 

1 december: 

dier van de maand 

papegaai 

en sinterklaas speurtocht 

 

15 december: 

WINTERFAIR   

 

Schaapskooi dicht: 

22 december t/m 2 

januari 
 

 

 

Burendag 21 september  



  

Tom de Vries houdt iedere eerste zaterdag 

van de maand een presentatie over één van 

onze dieren. Heel zorgvuldig bereidt hij dit 

voor. Op de donderdag ervoor is er een generale voor de clienten en de medewerkers van 

de Schaapskooi. Zij kunnen Tom dan ook vragen stellen. Inmiddels hebben we al veel 

gehoord over de baardagame, de chinchilla’s, de vlinders, de konijnen, de geiten, de schapen 

en in september over de varkens. 

Wil je iets over vogels weten; 3 november gaat het over de parkiet en 1 december over de 

papegaai. 

                  
Tom bij de geiten              Tom bij de varkens 

 

Tom zoekt op internet naar informatie. Hij heeft een speciale site gevonden waar hij de 

belangrijkste informatie uit haalt. Hij maakt een word document van alle informatie en print 

dit uit. Daarna leert hij de informatie uit zijn hoofd. Hij zoekt ook altijd geschikte 

afbeeldingen bij zijn presentaties. 

Tom werkt al jaren op de Kinderboerderij. Hij verzorgt met name de dieren en houdt de 

hokken schoon. Tom werkt op Schaapskooi op donderdag en vrijdag en op dinsdag en 

woensdag werkt hij bij een kattenpension. 

Bijzonder is dat Tom al twee jaar veganist is. Dit is een bewuste keuze. Hij vindt dat dieren 

niet gedood hoeven te worden voor de vleesconsumptie en eet en drinkt geen 

zuivelproducten omdat er in de zuivelindustrie dingen gebeuren die Tom niet goed vindt. 

Bijvoorbeeld dat jonge kalfjes te vroeg bij hun moeder worden weggehaald. De site waar je 

hier over kunt lezen is www.melkjekanzonder.nl 

Tom zit op een badmintonvereniging en hij fiets graag. Tom heeft een verslaving namelijk 

een fruitverslaving. 

 

Dagje uit met z’n allen 
 

Op dinsdag 30 oktober gaan de cliënten en begeleiders van het Lichtruim en De Schaapskooi 

een dagje uit. Iedereen kon aangeven waar zij/hij het liefste naar toe wilden. Daar werden 4 

activiteiten uit gekozen, naar de film, naar het spoorwegmuseum, naar Superfun in A’foort 

en Ouwehands Dierenpark in Rhenen. We hebben er allemaal veel zin in. 

De Kinderboerderij is die dag gesloten 

Dier van de maand 

http://www.melkjekanzonder.nl/


 

Interview met Petra   
 

Hoe lang werk je al bij Reinaerde? 

Ik werk al 20 jaar bij Reinaerde. Ik ben begonnen op een woonlocatie, doorgegroeid naar de 

werk & dagbesteding en ik heb ook 1 op 1 begeleiding gedaan. Na een paar jaar werken, ben 

ik me gaan verbreden binnen de organisatie. 

Wat heb je er allemaal gedaan. 

Ik ben toen gaan werken bij Land en Dier, daar viel de Schaapskooi en de andere 

kinderboerderijen binnen Reinaerde toen onder. We hebben in die tijd ook de 

groendiensten opgezet. 

Ik ben al 10 jaar verbonden met De Schaapskooi. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. 

Door de verbouwing en verandering van het terrein is de boerderij een ontmoetingsplek 

voor jong en oud geworden. De cliënten zijn er nog meer op hun plek. 

Wat is je rol bij de Schaapskooi? 

Op dit moment ben ik manager van de Schaapskooi. Ik heb een ondersteunde en coachende 

rol naar de medewerkers en clienten. 

Wat vind je van de Kinderboerderij. Zou de Schaapskooi nog meer kunnen betekenen voor 

haar omgeving? 

Ik vind het een fantastische plek waar een 

gemoedelijke sfeer hangt. De cliënten zijn er 

zelfstandig aan het werk, wat je dagelijks 

terugziet. Er is een goede samenwerking met 

derde; scholen, bedrijven en andere 

organisaties. 

Ik ben trots op de medewerkers en clienten 

hoe zij de boerderij vormgeven en ‘runnen’. 

Wat wens je de cliënten en begeleiders voor 

de komende jaren? 

Ik zie een duurzame boerderij voor me, een 

kinderboerderij die een voorbeeldfunctie voor 

haar omgeving kan zijn. 

Voor onze clienten wens ik dat ze de 

medewerkers steeds minder nodig hebben 

enzelfstandiger kunnen werken en nog meer 

een deel mogen uitmaken van de 

gemeenschap in De Bilt. 

    

15 

december  

winterfair 

 

Gezellig! 



Wist u dat 
 

Je 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. 

 

Dat u een kraampje kunt huren voor €25,00 en op onze 

gezellige winterfair kunt staan. Vraag om informatie 

bij de Schaapskooi. 

 

Je kunt op de woensdag en zaterdag ponyrijden?  

De clienten helpen u hier graag bij! 

De kosten zijn €1 per rit. Een volwassene 

is verplicht om mee te lopen. 

 

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. 

  We nieuwe werkkleding hebben gekregen.  

          We zijn blij met onze mooi T-shirts! 

 

    Er 1 september Open dag was van het Lichtruim 

          i.v.m. 5 jarig bestaan. Ook de Schaapskooi deed mee 

          met bloemschikken, luchtkussen, verkoop 2e hands  

          boeken. Het was een zonnige dag! 

  13 september de Schaapskooi mee deed met 

           de Vrijwilligersbanenroute van Mens De Bilt  

           want ook wij hebben voor verschillende 

            activiteiten vrijwilligers nodig.  

 

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@kinderboerderi

jschaapskooi.nl 

Telefoonnummer: 

030 22 82 158 

 

Volg ons op Facebook! 

15 december  

winterfair 

 

Nieuwe 

werkshirts! 

 


