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        Nieuws van  juni 2022 

de Schaapskooi 
  

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van de Lentemarkt, 

vertellen we over onze nieuwe dieren en weer een leuk  

interview! 

 

Lentemarkt 

We boften met een zonnige dag voor de Lentemarkt op 28 april bij ons op het terrein. Op de Biltse 

Streekmarkt staat lokaal geproduceerd, gezond en mileuvriendelijk voedsel centraal. Lokale 

producenten kunnen hier hun producten verkopen. Deze vrijdag is de Zomermarkt!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

We hebben op de Lentemarkt een inzameling gehouden voor de bewoners van de Weegschaal en 

daarvoor een mooi bedrag opgehaald. Voor de getroffen bewoners hebben we een tasje met fijne 

producten samen kunnen stellen. Deze tasjes hebben we overgedragen aan Danny Visser, de 

directeur van de SSW.     

 

  

AGENDA 

Vrijdag 24 juni:  

Biltsheerlijk organiseert 

Zomermarkt op de 

Schaapskooi! 

 

 

 



Nieuwe dieren 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 1 april kwamen 

de nieuwe varkens. 

Inmiddels zijn ze al 

een stuk gegroeid! 

We hebben er 4 nieuwe 

Barnevelders bij.. 

En we hebben maar 

liefst 6 nieuwe 

konijnen erbij! 



Gluren in de buurttuinen 
Op de Schaapskooi 

hadden we jonge 

muzikanten van de 

muziekschool op het 

plein! 

 

 

Bijenburcht 
Met dank aan 

Bilthoven 

Biologicals is er een 

bijenburcht 

gebouwd op de 

Schaapskooi.  

De bijenburcht is 

gemaakt voor 

diverse bijen 

soorten, zoals de 

zandbij. De 

bijenburcht staat in 

de moestuin. 

      

Prikken 

Twee keer in de week gaan we een rondje vuil prikken rondom  

de Schaapskooi en het Lichtruim. Dit is belangrijk werk want het 

kan echt een rommeltje zijn. 

Blikjes, chipszakken, verpakkingen 

van ijs en snoep.. we nemen het 

allemaal mee. We hebben een 

gezellig praatje met elkaar en met 

buurtbewonders onderweg. En de 

buurt ziet er een stukje netter uit! 

      Mike en Frank 

             Saskia in actie met de prikstok 

 



Op de thee bij de 

burgemeester  
‘Mijn droom is werkelijkheid geworden!’ Dit zei 

Femke toen ze terugkwam van haar ontmoeting met 

burgemeester Sjoerd Putters.  

De ontmoeting kwam tot stand mede dankzij Samen 

voor de Bilt. Het kwam voort uit een eerder 

gehouden online lunch met medewerkers van de 

Schaapskooi en gemeente ambtenaren. Femke 

vertelde dat het ontmoeten van de burgemeester 

op haar bucketlist stond. Een ambtenaar heeft dit 

voor haar geregeld.  

De ontvangst was op Jagtlust. Compleet met thee en 

taartjes. Het was een mooi gesprek zei Femke : ‘Ik  

heb de burgemeester de hemd van het lijf 

gevraagd!’ 

 

 

 

Nieuwe werkkleding 

 

 
 

We hebben nieuwe werkkleding! Nieuwe overallen, 

broeken, jassen, truien en fris gekleurde polo’s. 

Natuurlijk met ons nieuwe logo. Ook de bakfiets  

heeft een mooie sticker gekregen.. 

  



Interview met onze Marianne door Tessa 

Kun je wat over jezelf vertellen? 

Ik heet Marianne en ik woon in de buurt van de Schaapskooi. Ik werk 

3,5 dag op een school. Ik ben vrijwilliger op de Schaapskooi en kom hier 

om de week op de vrijdagmiddag werken in het theehuis. 

Hoe lang ken je de kinderboerderij al? 

Ik woon hier al heel lang. Ik ken de boerderij al langer dan 15 jaar. 

Voorheen stonden er hertjes. Ik liep hier vaak voorbij. 

Hoe vind je de boerderij? 

Er zijn veel verschillende dieren waar goed voor gezorgd wordt. Dit 

wordt ook met plezier gedaan. Het samendoen met de bezoekers vind ik 

mooi te zien. Activiteiten, zoals de streekmarkt zijn leuk voor jullie en voor de buurt. 

Waarom heb je ervoor gekozen om hier als vrijwilliger te komen werken?  

Omdat ik de boerderij heel leuk vind en omdat ik het leuk vind om mensen te 

ontmoeten. Ook het samenwerken met de medewerkers trekt mij. Ik wil graag mijn 

vrije tijd nuttig en leuk besteden. 

Hoe lang denk je hier vrijwilliger te willen zijn? 

Heel lang. Bevalt me namelijk goed. 

Wat doe je hier zoal als vrijwilliger? 

Ik help in het theehuis mee. Ik zet koffie, thee en limonade voor de bezoekers en ik 

houd het theehuis netjes. Ook verkoop ik ijsjes. Af en toe doe ik een extra klusje zoals de ramen 

lappen en speelgoed schoonmaken. En verder kletsen met de medewerkers en natuurlijk de 

bezoekers. Ik help ook altijd bij het maken van de vrijdagmiddag borrel. We maken samen iets 

lekkers. Ik help mee waar het nodig is, laatst bijvoorbeeld bij het binnenhalen van de kippen. We 

hadden dikke pret! 

Vind je de taken van het theehuis leuk om te doen? 

Jazeker, dat vind ik heel leuk. Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit wat de taken zijn. Ik vind het leuk 

om hier te zijn. 

Wat is je favoriete taak in het theehuis? 

Samen met een medewerker een taak doen. Maar ook even een kort praatje met de bezoekers. Het 

contact vind ik dus het leukst. Ik houd ervan als mensen blij zijn. 

Wat is je lievelingsdier van de boerderij? 

De varkens. Hoe ze zijn en hoe ze bewegen. En ook de vogels, vooral de parkieten. 

Raad je iemand aan om hier vrijwilligerswerk te doen? 

Zeker, want het is hier fijn! En als je het leuk vindt om mensen te ontmoeten. Het is niet moeilijk 

werk, ontspannend en het levert een heleboel nieuwe verhalen op. Het is hier namelijk nooit 

gewoon. 

 



Wist je dat 

        

De oogst van appels  

waarschijnlijk goed zal zijn?  

Er was mooie bloesem 

dit voorjaar.. 

 

De schapen weer hun jasje  

kwijt zijn? Heel fijn met deze  

warme dagen. 

 

 

 

  We op deze manier het 

  hooi en stro in de hooimijt 

  krijgen? Een hele klus! 

 

 

 

  

 

 

 

We broedende vogels  

hebben? Onder andere de  

parkieten en duiven leggen 

eieren. Ook al één  

duivenjong uit het ei. 

 

 

We ons speelplein mooier aan het maken zijn? Er is meer zand om mee te spelen en van de 

tegels die eruit gehaald zijn maken we bankjes. Zo kun je fijn zitten rondom  de spelende 

kinderen! 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden  

ma t/m vrij   10.00 tot 16.00 uur 

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 
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