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Van de redactie 
 

De afgelopen winter periode was weer stil voor 
Kasteel Kinderboerderij.  De voorbereidingen 
voor activiteiten waar we in januari altijd mee 
beginnen ligt bijna helemaal stil. Normaal 
gesproken kijken we  in de winter uit naar de 
kerstvakantie. Dat brengt vaak wat leven en 
gezelligheid in de stille periode. Dat komt 
doordat er altijd veel toeristen zijn die de 
boerderij weten te vinden.  Dan ontstaan er 
vaak leuke gesprekjes en informatie 
uitwisselingen. Sowieso is het vaak gezellig 
omdat er veel bezoekers binnen warme 
chocomelk komen drinken, lekker spelen of 
een boekje voorlezen en met elkaar in gesprek 
gaan. Helaas was er net daarvoor weer een 
lockdown en moesten we weer sluiten. 
Begrijpelijk maar jammer. 
Voorlopig is de boerderij nog gesloten voor 
publiek maar het werk gaat, net als de rest van 
de corona periode, gewoon door. We zijn blij 
dat we weinig last van zieken hebben gehad al 
vielen er wel geregeld vrijwilligers uit omdat ze 
zich lieten testen op covid.  
 

 
 
Gelukkig hebben we wel van sneeuwpret 
kunnen genieten. Sneeuwballen gooien en 
theepauze in de sneeuw, dat was genieten. 
Het zag er allemaal zo mooi uit, zeker toen het 
zonnetje scheen. De meeste dieren hebben er 
niet zoveel last van. Belangrijk is dat ze goed 
gehuisvest zijn en voldoende voer en water 

krijgen. Extra werk leverde dat daardoor wel 
op; de leidingen  naar de stallen zijn afgesloten 
waardoor we de hele dag door met gieters in 
de weer zijn om te zorgen dat alle dieren toch 
kunnen drinken. 
 

 
 
Bijna een jaar later (Els) 

En nog zitten we in het coronatijdperk. Niet te 
geloven dat we nu alweer helemaal dicht zijn. 
Dit is allemaal zo vreemd voor ons dat we niet 
kunnen gaan en staan, daar wen je nooit aan. 
Ook voor de dieren is het allemaal vreemd. Die 
kunnen wel naar buiten maar worden nu al 
heel lang niet extra verwend door jullie. Voor 
de kippen is het helemaal saai want die mogen 
niet naar buiten. Dat komt door de vogelgriep. 
Dat is ook een erg besmettelijk virus onder 
deze dierengroep, net zoals wij dat nu hebben 
met het covid 19 virus. Zo zie je maar weer dat 
mens en dier toch heel dicht bij elkaar staan.  
In het najaar tot half december zijn we toch 
nog beperkt open gebleven met niet teveel 
bezoekers en eenrichting verkeer. Toen was 
het weer fijn om er te zijn en voor de koffie, 
thee en limonade te zorgen. Dinsdag morgen 
is mijn vaste morgen om voor jullie en voor de 
medewerkers klaar te staan in de winkel. Nu 
ga ik niet meer iedere week. Het is dan echt 
saai om er te zijn zonder klantjes, die vaak ook 
dezelfde wekelijkse klanten zijn. Geen praatje 
of grapjes en niet te kunnen zeggen wat er 
weer voor allerlei  activiteiten gepland zijn. Dus 
ga ik nu soms, maar niet zolang, om wel m`n  
collega`s te zien en om effe bij te kletsen. 



Want de winkel is dan wel dicht maar de 
dierverzorgers hebben nog wel hun “eigen 
klanten” om voor te zorgen. Het voeren en het 
schoonmaken van de stallen en kooien van de 
dieren moet altijd doorgaan, wat er ook 
gebeurd in de wereld.  
Wat we wel gedaan hebben in december is de 
kerstversiering en verlichting tevoorschijn 
gehaald om het toch een gezellig kerst- en 
wintersfeertje te geven voor onszelf. En we 
hadden zoveel plannen, vooral we nu een 
prachtig prieel hebben staan wat we heel mooi 
hadden kunnen aankleden voor een knus en 
verlicht beschut plekje. Dat staat dan voor 
volgend jaar zullen we maar zeggen. Nu eerst 
maar hopen dat we dadelijk in het voorjaar er 
weer met z’n allen kunnen zijn en aan de 
zomeractiviteiten gaan denken. Lekker buiten 
en alles weer vrij en blij.  
We zaten wel  in  een echte winter met sneeuw 
en strenge vorst wat voor veel kibokids 
vreemd, of helemaal nieuw is. Dat is dan 
gelukkig weer leuk en spannend. Ondanks dat 
we niet veel en met velen samen van alles 
kunnen doen, kunnen we wel goed warm 
aangekleed  naar buiten gaan om van de 
sneeuw te genieten en dan ook nog van het ijs 
op bevroren vennetjes of plassen. Wel koud 
maar het heeft iets. En wie weet hoelang we 
moeten wachten voordat er weer eens is. 
Hebben we dat nog in ieder geval gehad in 
deze rare tijden.  
Ik zou zeggen, maak er wat van en denk aan 
jezelf en aan iedereen , zodat we weer zo snel 
mogelijk ons oude leventje kunnen oppakken 
en verder met het leven en beleven kunnen 
gaan zoals we gewend waren. En dat we 
allemaal alles veel meer gaan waarderen wat 
we allemaal maar zo gewoon vinden. En als 
eerste een goede gezondheid.   
Voor allemaal heel veel groeten en hopelijk 
toch snel tot ziens. 
 

        
 
Vervolg vogelgriep 
De vogels zitten dus nog steeds opgesloten 
ivm vogelgriep maar ook daar hebben ze 
gelukkig geen last van. De kipjes en de 
kalkoenen doen het goed. Ze hebben een 
grote uitloop die afgeschermd en overdekt is 
en krijgen geregeld wat groenvoer waar ze 
lekkers uit pikken. Er zijn geen dramatische 

dingen gebeurd gelukkig maar we m erken dat 
ze wel wat aandacht (en extra lekker voer) 
missen van bezoekers. Waarschijnlijk duurt 
deze ophokplicht nog wel tot maart/april. Het 
hangt ervan af hoe snel de trekvogels weer 
weg zijn. Dan vallen er geen besmette poepjes 
uit de lucht die andere vogels kunnen 
besmetten.  
 
Konijn zoekt nieuw huis 
Er zijn altijd een aantal konijnen hier die een 
nieuw huis zoeken. Er zijn een paar konijnen 
die nog alleen zitten omdat het nog niet gelukt 
is ze te koppelen met een konijn dat hier ook 
zit. Het kan best zijn dat je een konijn hebt die 
alleen woont en dat er dan wel een klik 
ontstaat met één van de boerderijkonijnen. 
Zolang we gesloten zijn is het lastiger om ze te 
verhuizen maar er kan altijd telefonisch contact 
opgenomen worden.. Kijk eens op de website 
als je daar over na denkt: 
www.kasteelgeldrop.nl Je kunt daar een blok 
aanklikken “Kinderboerderij” en van daaruit 
verder klikken op “baasje gezocht konijnen”. 
Daar vindt je alle informatie over konijnen die 
een nieuw huis zoeken. 
 

 
 
Toekomst Kinderboerderij 
Er zijn nog steeds verbouwingsplannen om de 
toekomst van onze boerderij veilig te stellen. 
De gemeente is hier in positieve zin bij 
betrokken. Dat is goed nieuws voor ons. 
Doordat we dagbesteding en aansturing 
bieden voor een aantal mensen die vaak 
tussen wal en schip vallen en vaak geen of te 
weinig begeleiding krijgen van buiten, heeft de 
gemeente Geldrop-Mierlo een bijdrage 
hiervoor toegezegd. Ook denken ze mee over 
een regeling voor een lening voor 
verbouwplannen die ons ion staat stelt geen 
onnodige bedragen te moeten uitgeven. Er zal 
in 2021 weer meer actie komen om 
verbouwing te realiseren. De plannen zijn al 
uitgewerkt en getekend… 
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