
 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom Saartje! 

Een nieuwe pony op het terrein; gezellig voor Dribbel, de bezoekers en de medewerkers. 

 

 

Dagje uit met z’n allen 
 

Op dinsdag 23 oktober gingen we met z’n 

allen naar De Weistaar in Maarsbergen 

voor een ritje in een huifkar of boerengolf 

naar keuze. Er is in De Weistaar ook een 

museum en een landwinkel met boter, kaas 

en eieren.  Na afloop een boerenlunch, met 

ook voor de veganist veel lekkers! De 

anderen aten soep, broodje kroket en 

salades. 

De vrijwilligers waren ook uitgenodigd. 

 

 

Nieuws van de 

Schaapskooi        december 2019 

 

Agenda: 

zaterdagen gesloten 

tot 1 april 2020 

 

14 december: 

WINTERFAIR  11-16 uur 

U komt toch ook? 

 

Schaapskooi dicht: 

25 december t/m  

1 januari 

 

 

 

Nieuwe pony! 

Saartje 



Vrijwilligers in beeld   
 

Regelmatig komen er bedrijven een dagje helpen bij De Schaapskooi, dat is superfijn om grote 

klussen aan te pakken. Bv. medewerkers van de divisie Kinderen van het WKZ. Zij kregen een 

rondleiding van Tom en Els en gingen toen aan de slag samen met de cliënten. Er werd hout gehaald 

voor een schuur in de stromende regen. Diverse verfklussen en keukenkastjes van het theehuis 

kregen een grote beurt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik zaterdag 12 oktober 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel regen 

maar toch 

groot feest! 

 

Wethouder 

opent 

Doolhof! 

 



Workshops op de Winterfair 
 

Creatief Centrum Ceres op de Winterfair 
Creatief Centrum Ceres biedt tijdens de Winterfair een verrassende workshop aan. Iedereen vanaf 4 

jaar kan meedoen (€ 1,50) en je hebt geen ervaring nodig. We gaan werken met hout en aquarelverf. 

Je gaat naar huis met een persoonlijk, uniek kunstwerkje en een leuk aandenken aan de Winterfair. 

Bij C.C.C. kun je onder andere terecht voor het Kinderatelier (4-10 jaar), kinderfeestjes op maat en 

Intuïtief Schilderen voor volwassenen. Kijk op www.creatiefcentrumceres.nl. 

Bewegenboog op de Winterfair 

Mariska Bogaerds van Bewegenboog komt ook! Mariska is de schrijfster van ‘Saartje wil een taartje’ 

en geeft vrolijke workshops voor peuters en kleuters vol dans, muziek en voorlezen. Kijk op 

www.bewegenboog.nl. 

Verder o.a. de volgende standhouders op de Winterfair: 

Flexmade met kraamkado’s  

Isa’s thee 

Crealief met kadootjes 

Lila’s Place met edelstenen  

Robert van Ginkel met honing 

Ann en Louise met veel leuke spullen 

Landwinkel Nieuw Toutenburg met o.a. kaas 

Jolanda van der Horst met kaarsen 

 Sabrina met scrunchies en sierraden  

& de Wereld Winkel mag natuurlijk niet 

ontbreken! 

http://www.creatiefcentrumceres.nl/
http://www.bewegenboog.nl/


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. 

 

Er tijdelijk even geen varkens zijn omdat het verblijf 

gerenoveerd wordt. 

 

Kleine kinderen op woensdag kunnen rijden op  

Dribbel en Saartje? 

De clienten helpen u hier graag bij! 

De kosten zijn €1 per rit. Een volwassene 

is verplicht om mee te lopen. 

 

U 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. 

 

Mens De Bilt elke even week op maandag een buggy- 

          wandeling organiseert? Start en finish bij  

          De Schaapskooi 10 – 11.30 uur. 

 

De kleuters van Wereldwijs op dierendag geweest 

          zijn om de dieren iets lekkers te geven. Zij kregen 

          een rondleiding van Tessa. 

 

 Er weer heerlijke oliebollen te koop zijn 

  op de Winterfair versgebakken met 

          beslag van banketbakkerij Van Ingen. 

 

 

 
 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden: 

ma t/m vrij   9.00 – 16.30 uur 

zaterdag       gesloten 

       tot 1 april 2020 

zondag          gesloten 

 

E-mailadres algemeen: 

schaapskooi@reinaerde.nl 

 

E-mailadres Vrienden van de 

Schaapskooi: 

vriendenvan@kinderboer-

derijschaapskooi.nl 

 

Telefoonnummer: 

030 22 82 158 

 

          Volg ons op Facebook! 

Wij wensen u prettige 

feestdagen en een                    

gelukkig nieuw jaar. 

Past u op met vuurwerk. 

Denk aan uzelf en de dieren. 


