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Bezoekadres:  Methen 2B 6904 GN Zevenaar Tel: 0316-529290
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Beste lezer,

Voor je ligt een nieuw informatieboekje van Kinderboerderij  
Rosorum in Zevenaar.  Wij hopen dat je er veel plezier aan  
beleeft en dat je er nuttige informatie in vindt.  
Kijk op www.kinderboerderijrosorum.nl en op onze Facebook- 
pagina voor actuele informatie.

De Kinderboerderij bestaat dankzij de inzet en hulp van onze 
medewerkers die allen op vrijwillige basis werken.  
Petje af voor hun inzet!!

Het bestuur en de vrijwilligers wensen iedereen 
heel veel plezier bij alle activiteiten op en rond 
kinderboerderij Rosorum! 

kampsingel 5 6901 JC  Zevenaar 
0316- 34 0-2 22 www.eijmanskappers.nL 
bram@@eijmanskappers.nL

bram  
EĲMANS 
KAPPERS

Visitekaartjes 2018_def.qxp  19-06-19  21:15  Pagina 1

www.t-hollandduiven.nl

Spoorallee 24

Duiven

0316-263167

www.t-hollanddiddam.nl

Bergvredestraat 2 B

Didam

0316-221231



54

De bewoners van kinderboerderij Rosorum

Ezels en pony’s
De oudste bewoners van de kinderboerderij zijn de 
ezeltjes Bibi en Amigo.
Bibi (bruin/grijs) is in 1995 in Zevenaar komen 
wonen. In 1998 heeft zij haar eerste veulen, Amigo 
(zwart) gekregen.  
De Shetlandpony’s Spirit (bruin/wit) en Femke 
(zwart) zijn heel veel jonger, maar zeker even lief.

Schapen en geiten
Er wonen geiten en schapen van verschillende ras-
sen. Je kunt de verschillen goed zien: Nederlandse 
landgeit (langharige, gevlekte geitjes met hoorns), 
Dwerggeit (kleine, brede geiten) en Toggenburger 
geit (kofiebruin met een witte tekening op kop en poten). De donkere scha-
pen zijn Bauwe Texelaars. De witte schapen zijn een Nederlands Melkschaap 
(lange staart zonder wol) en Veluws Heideschaap (lange bewolde staart).

Knagers
In Villa Flapoor wonen verschillende ko-
nijnen en cavia’s. De meeste konijnen zijn 
van een bepaald ras: de Vlaamse reuzen, de 
Hollanders, de Nederlands Hangoordwerg en 
een Thrianta. De cavia’s wonen in een apart 
verblijf in Villa Flapoor. Zij kunnen zelfs 
naar buiten kijken door de nieuwe ramen.

Vogels
In de grote volière wonen pauwen, 
kalkoenen, grote en kleine kippen. Er 
zijn een paar mooie rassen bij zoals het 
Noord Hollands hoen, Brakels hoen, 
Zijdehoen, de Kraaikopkriel en het 
Seramahaantje James. In de Hans van 
der Donk weide vind je boeren ganzen, 
muskuseenden en Indische loopeenden. 

Er wonen veel heel verschillende dieren op de kinderboerderij.            Met sommige dieren kun je heerlijk knuffelen,  
Even voorstellen:                 andere dieren zijn alleen mooi om naar te kijken.



Diverse dieren
Binnen in de Schaapskooi wonen verschillende soorten waterschildpadden 
en Indische wandelende takken.  
 
Achter de kippenren heeft een imker een aantal bijenkasten staan. Daar wo-
nen bijenvolken. In elke kast woont een volk met een koningin die eitjes legt 
waaruit nieuwe bijen geboren worden.  
De bijen maken honing van de nectar die ze 
uit bloemen halen. Deze honing is te koop 
bij de kinderboerderij. 
 
Bij de Nestkastenwerkgroep Zevenaar staat 
ook een insectenhotel. Wilde insecten kun-
nen hier terecht om eitjes te leggen. 
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Wilde dieren
Op het terrein van de kinderboerderij is ook de 
Nestkastenwerkgroep Zevenaar gehuisvest.
Zij maken voor elke vogelsoort een eigen nest-
kast. Naast hun gebouw staat ook een insecten-
hotel waar veel insecten kunnen overwinteren of 
hun eitjes kunnen leggen.
De nestkastjes die rondom de kinderboerderij 
hangen zijn natuurlijk door de NWZ gemaakt.

Heel bijzonder is dat er steenuiltjes wonen in een speciale nestkast in de  
bomen van de ezelweide. Ook hoor je weleens het lachende geluid van de groe-
ne specht. Misschien zie je hem in het gras eten zoeken. Hij heeft een groen 
verenpak en een rode pet op.  
Soms zie je op de kinderboerderij een wild konijntje lopen of een eekhoorntje 
tussen de struiken heen en weer springen en natuurlijk veel wilde vogels. 
Al die dieren wonen ook bij ons, maar niet in een hokje. Het zijn wilde dieren 
en ze zoeken hun eigen eten.
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Grote evenementen

  Lentefeest          2de Paasdag
 Schaapscheren      2de Pinksterdag
 Nazomerfeest       1ste zondag van okt
 Halloween           rondom 31 okt/1 nov
 Rosorum bij  
    kaarslicht       half december

Voor alle activiteiten geldt dat hieraan via de sociale media en posters/
flyers onder andere in de scholen, aandacht wordt geschonken.  
Om de evenementen mogelijk te maken, wordt er aan volwassenen 
een bescheiden bedrag aan entree gevraagd.  
Voor kinderen is de entree gratis, maar zij betalen (liefst pinnen) wel 
een kleine bijdrage voor deelname aan de activiteiten die dag.

Buitensporten bij Primates
 Primates Outdoor en Survivalrun heeft zich gespecialiseerd op diverse  
 outdoor sporten. Op onze locatie worden Survivalrun, Obstaclerun,  
 Bootcamp en personal trainingen gegeven in groepsverband, of  
 individueel onder begeleiding van een (Personal) Trainer.
 
  Survivalrun kinderfeestje
 Ben jij klaar voor een avontuurlijk en sportief kinderfeestje met al jouw  
 vriendjes en vriendinnetjes? Bij ons is dat al mogelijk vanaf 8 jaar en  
 8 personen. Met jouw groep kom je  
 voor uitdagende activiteiten te staan,  
 zoals boogschieten met een echte pijl  
 en boog, apenkooien en samen met je  
 team ten strijden gaan om zo snel  
 mogelijk het survivalrun parcours  
 afleggen van ruim 70 meter lang! Het  
 is mogelijk om een kinderfeestje bij  
 ons te organiseren van 1, 1.5, 2 en  
 3 uur. 

 Survivalrun trainingsgroep 
 Op zoek naar een nieuwe sportuitdaging, dan is survivalrun zeker iets wat je  
 moet proberen! Klimmen, klauteren, rennen en op speelse wijze trainen. Een  
 veelzijdige sport voor jong en oud. Bij ons kan je al deelnemen vanaf 6 jaar  

(onder begeleiding van een ouder) 
tijdens de ouder-kind trainingen en  
vanaf 8 jaar zelfstandig tijdens onze  
reguliere jeugdtrainingen. Iedereen 
mag 2 keer gratis deelnemen, maar 
aanmelden voor een proefles is ver-
plicht. 

 Meer informatie op www.primates.nl/zevenaar

 

 



Activiteiten op de kinderboerderij
PONYRIJDEN

In de vakanties en als het weer het toelaat, kun je op 
onze kinderboerderij een ritje op één van onze   
pony’s maken. De prijs per ritje is € 1,- .  
Let op:   I.v.m. de grootte van onze pony’s mogen   
de ruitertjes niet groter zijn dan 1.30 meter.

KNUTSELMIDDAGEN
Knutselmiddagen:  Zodra het weer kan zullen weer 
knutselmiddagen worden georganiseerd. Nestkast-
jes maken, speeltjes voor de dieren, vetbolletjes etc. 
Houd hiervoor onze website en de mededelingen  
via de scholen in de gaten.

KNUFFELUURTJE
Tijdens het knuffeluurtje kun je met een klein   
dier knuffelen. Een van onze medewerk(st)ers zal   
aanwezig zijn in Villa Flapoor om (kleine) kinde- 
ren te begeleiden in het (eerste) contact met een   
klein dier. Welke dieren dat zijn kan variëren, in   
elk geval zijn er konijnen en cavia’s aawezig.
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Dierverzorgingsdiploma
 Kinderboerderij Rosorum biedt kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar  
 de mogelijkheid om een diploma “dierverzorging” te halen.

 Samen met een medewerk(st)er ga je 4 woensdagmiddagen veel leren over  
 konijnen / cavia’s / kippen / eenden / schapen / geiten / pony’s en ezels en  
 ga je onze dieren ook echt verzorgen, ga je hokken schoonmaken en poep  
 opruimen.
 Aan het eind van de lessen, krijg je tijdens een feestelijke uitreiking een mooi  
 diploma. 

Van UssenTweewielers

Kerkstraat 44
6901 AD  Zevenaar
T (0316) 52 32 96

GroenRijk Zevenaar • Pannerdenseweg 8 A • 0316-333538 • groenrijkzevenaar.nl

GroenRijk Tuinbon
Een ideaal cadeau

Op zoek naar een mooi cadeau? De 
GroenRijk Nationale Tuinbon is hét 
groenste cadeau voor vrienden, familie 
of jezelf! Je hoeft niet in één keer het 
gehele bedrag op te maken, maar kan 
het spreiden over meerdere bezoekjes 
aan ons tuincentrum. 

GroenRijk Tuinbon
Ja, deze bon 

geeft veel 
tuinplezier!

TUINNED0001 Pas 86x54 DEF.indd   4

21-03-11   13:39
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Verjaardag vieren  
op de kinderboerderij

 Vier je verjaardag eens op een andere manier! Dat kan bij kinderboerderij  
 Rosorum. Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar zijn er themafeestjes. 
 Je kunt kiezen uit onder andere de  
 volgende thema’s:   
 
 * Piraten  
 * Prinsen en prinsessen 
 * Wilde westen  
 * Boeren en boerinnen 
 * Ridders en jonkvrouwen 

 De opzet van het feestje wordt vooraf  
 met de ouders doorgesproken en  
 natuurlijk wordt er met speciale wensen rekening gehouden.
 Reserveer de datum wel tijdig (minimaal 2 weken van tevoren) om  
 teleurstellingen te voorkomen. 
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Woonwinkel & ontwerpstudio 

 
 

Markt 29, Zevenaar 
www.lotlifestyle.nl 

 

Laat je verrassen! 
 

 Ben je 8 jaar?  
 Of 88?  
 Of daar tussenin?

  Ideaal om in een theatergroep mee te doen!

   Theatergroep Uit  
   heeft groepen voor:
 - kinderen van 8 tot ca. 12 jaar,
 - jeugd van 12 tot ca.16 jaar,
 - jong-volwassenen,
 - volwassenen.

 Info en aanmelden: 
 www.theatergroepuit.nl

 

lezen - schrijven - geven



Spreekwoorden op de kleurplaat
11. Wie een kuil graaft voor een ander, valt 
er zelf in.
Wie een ander probeert te benadelen kan 
door een foutje een slachtoffer van zijn 
eigen kwaadwillige opzet worden.
12. Men mag een gegeven paard niet in de 
bek kijken.
Men mag niet klagen over de kwaliteit van 
iets dat men gratis krijgt.
13. Waar rook is, is vuur.
Waar geruchten over wangedrag zijn, zal 
er ook wel iets mis zijn.
14. Als er één schaap over de dam is, vol-
gen er meer.
Als één persoon iets nieuws geprobeerd 
heeft, durven anderen ook wel.
15. Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
Waar gewerkt wordt, gebeuren ongeluk-
ken.
16. Beter één vogel in de hand dan tien in 
de lucht.
Men moet datgene wat men heeft niet op 
het spel zetten voor een kleine kans om 
nog meer te krijgen.
17. Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt 
zich het meest.
Als je ergens nauw bij betrokken bent, 
geniet je het meeste voordeel ervan.
18. Met de deur in huis vallen.
Zonder omhaal van woorden meteen  
to-the-point komen.
19. De kat uit de boom kijken.
Een afwachtende houding aannemen.
20. De koe bij de horens vatten.
Actief beginnen met de oplossing van een 
bepaald probleem (bijvoorbeeld doordat 
zich een gebeurtenis voordoet die een 
extra impuls geeft om nu actie te onderne-
men).

1. De appel valt niet ver van de boom/
stam.
Kinderen aarden meestal naar hun ouders.
2. Wie appelen vaart, die appelen eet.
Als je handelt in bepaalde goederen, dan 
zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebrui-
ken. Iemand die bepaalde werkzaamheden 
voor een ander moet verrichten, geniet 
daar doorgaans zelf ook van.
3. Over bloemetjes en bijtjes praten.
Vertellen over de voortplanting.
4. Hoge bomen vangen veel wind.
Mensen in een hoge positie krijgen veel 
commentaar op hun doen en laten.
5. De appel valt niet ver van de boom.
Het kind lijkt qua gedrag op zijn/haar 
ouder.
6. Gras gaat niet harder groeien als je 
eraan trekt.
Sommige dingen hebben tijd nodig.
7. Blaffende honden bijten niet.
Als iemand zich dreigend voordoet, hoeft 
dat nog niet per sé te betekenen dat die-
gene zijn dreiging ook daadwerkelijk zal 
gaan waarmaken.
8. Als het kalf verdronken is, dempt men 
de put.
Pas als er al een ernstig ongeluk gebeurd 
is, neemt men voorzorgsmaatregelen.
9. Als de kat van huis is, dansen de muizen 
op tafel.
Als de toezichthouder ontbreekt, wordt er 
een dolle boel van gemaakt.
10. Er is geen koe zo bont, of er zit wel een 
vlekje aan.
Niemand is perfect, iedereen heeft wel iets 
niet moois of iets waar hij niet zo goed in 
is.
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Dierspecialist Lucassen 
Muldershof 43, 6901 GZ Zevenaar  •  lucassen-zevenaar@dierspecialist.nl

Dierspecialist. Dat voelt goed!

Kom langs bij 
uw Dierspecialist 
Lucassen

Bij ons 
vindt u alles

voor uw 
huisdier

14



    Kleurplaat    Zoek de spreekwoorden
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21. Oude koeien uit de sloot halen.
Reeds afgedane kwesties uit het verleden 
opnieuw ter sprake brengen. 
22. Hij heeft een klap van de molen ge-
kregen.
Hij is niet goed meer bij zijn verstand.
23. Als een paal boven water staan.
Aan geen twijfel onderhevig zijn.
24. Anderhalve man en een paardenkop.
Weinig aanwezigen.
25. Het paard achter de wagen spannen. 
Een probleem totaal verkeerd aanpakken.
26. Hij is van zijn paard gevallen.
Hij heeft zijn positie verloren.
27. Op zijn stokpaardje zitten.
Over zijn lievelingsthema spreken.
28. De plank misslaan.
Niet het goede inzicht hebben; ernaast 
zitten.

29. Over de brug komen.
Moeten betalen.
30. Na regen komt zonneschijn.
Na moeilijke tijden wordt het ook een 
keer beter.
31. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het 
nergens.
Thuis voel je je toch het meest op je 
gemak.
32. De wind in de zeilen hebben.
Voorspoedig verlopen.
33. Naar een speld in een hooiberg  
zoeken.
Naar iets zoeken dat bijna onmogelijk 
gevonden kan worden.
34. De hak(ken) in het zand zetten.
Koppig blijven.
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Huren van de kinderboerderij

 Schaapskooi
De Schaapskooi is een mooie ruimte voor het  
houden van een besloten bijeenkomst. Denk aan 
het geven van een cursus, het houden van een 
vergadering of een lezing, of voor een gezellige 
familiebijeenkomst.

De ruimte is geschikt voor maximaal 25 personen. Wij willen er wel op wijzen  
dat er geen alcohol mag worden geschonken. Ook roken in welke vorm dan  
ook is niet toegestaan op het terrein van de kinderboerderij. 

 Popcornautomaat 
Als feestelijke aankleding van een feestje of opening 
van een bedrijf of winkel is onze popcornautomaat 
een opvallende publiekstrekker.  

Kosten huur popcornautomaat:   
€ 80,- (incl. 200 zakjes, 1 emmer met mais en  
1 emmer met suiker en benodigdheden).  
We vragen een borg van € 20,- bij ophalen.

www.bakkerijgodschalk.nl 
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Het is tijdens openingstijden altijd mogelijk om met een groep b.v. van de 
(basis)scholen, peuterspeelzalen of kinderopvang onze kinderboerderij te 
bezoeken. In overleg en tegen een geringe vergoeding kan zelfs een leuke 
activiteit worden afgenomen. Neem over de mogelijkheden vooraf altijd 
contact op met één van onze medewerkers (telefoon 0316-529290) of stuur 
een mail naar info@kinderboerderijrosorum.nl. 
Voor de instandhouding van onze kinderboerderij vragen wij gebruikers 
om een vrijwillige bijdrage.

Groepen op de kinderboerderij Lessen voor basisscholen
 In het voorjaar organiseren wij een programma voor de basisschoolleer- 
 lingen. Afwisselend is dat het ene jaar ‘Het Vrolijk Eifeest’ en het andere  
 jaar ‘Het Boerderijpad’. Leerlingen van de  
 basisscholen komen dan naar de kinderboer- 
 derij en gaan samen met hun leerkracht en  
 medewerkers van de kinderboerderij leuke  
 dingen doen en veel leren over de dieren die  
 op de kinderboerderij wonen. 
 In samenwerking met de NME Zevenaar  
 vindt jaarlijks de les “Meneer de Pauw” op  
 het terrein van de kinderboerderij plaats.  
 Deze lessen worden gegeven door medewer- 
 kers van de NME. Voor de kleutertjes is dit  
 vaak een eerste kennismaking met de dieren.

Lederwaren en babyartikelen

Wentholt
Didamsestraat 12 6901HC Zevenaar

0316-523356



Je kleine huisdier(en) op vakantie
Ongestoord op vakantie gaan betekent dat er ook een goede opvang voor je 
dieren geregeld moet zijn. De kinderboerderij biedt het hele jaar door een 
“hotelservice” voor konijnen en knaagdieren (met uitzondering van ratten en 
muizen i.v.m. gevoeligheid voor tocht en stof).  

De dieren worden dagelijks met veel liefde verzorgd door ons vaste team. Ze 
krijgen dagelijks water, voer, hooi en als ze dat gewend zijn ook groente. Uiter-
aard worden de hokken zo vaak als nodig schoongemaakt. Sinds 2020 beschik-
ken wij over het certificaat “Besluit houders overige zoogdieren”.
 

Voor de vakkundige opvang en verzorging wordt een klein bedrag per dag ge-
vraagd. Tegen een meerprijs kun je een kooi voor een konijn of cavia huren. 
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Verplichte inenting voor konijnen 
 In verband met de veiligheid en gezondheid van de konijnen, dienen deze een geldige  
 enting tegen Myxomatose, RHD type 1 en type 2 (allen zeer besmettelijke en  
 dodelijke konijnenziektes) te hebben. De vaccinatie moet minimaal 1 maand voordat  
 de dieren bij ons komen hebben plaatsgevonden. 

  Bij de vele werkzaamheden die er verricht moeten worden, kan de   
  kinderboerderij alle hulp gebruiken. 

  Wij zoeken vrijwilligers (minimaal 16 jaar) voor: 
 * onderhoud van gebouwen en terrein 
    Het gaat daarbij vooral om straatwerk, schilderen, onderhoud aan  
    gebouwen, hekwerk, het groen en onze dierenverblijven 
 * verzorging van de dieren (liefst gediplomeerd) 
 * horeca, verkoop winkeltje en informatieverstrekking 
 * vrijwillig(st)ers om in het weekeinde als gastheer/-vrouw toezicht te houden
 * helpen ontwikkelen van activiteiten/evenementen 
 * begeleiden van groepen 
 * begeleiden van kinderen in het contact met dieren (knuffelhoekje)
 * webmaster voor het onderhoud van onze website 

 Interesse? Ga naar de website en vul het formulier in  
  (Menu Algemeen, pagina Vacatures) en wij nemen contact met je op.

* Ook zoekt het bestuur nog versterking.  
      Wij zijn op zoek naar mensen met expertise op het gebied van PR,  
      sponsoring en bouwzaken met een groot netwerk dat kan worden ingezet. 

      Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan gerust contact op  
     met het bestuur: secretariaat@kinderboerderijrosorum.nl.

Meehelpen op de kinderboerderij?
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Sponsor een dier voor 1 jaar
Dieren op kinderboerderij Rosorum kunnen worden gesponsord. Hiermee 
draag je bij in de kosten van de verzorging en het voer. Diersponsoring is een 
fijne mogelijkheid om kinderen die thuis geen dier kunnen houden toch de 
mogelijkheid te geven een band met een konijn, cavia of geit op te bouwen.

De sponsorbijdrage geldt van oktober t/m september en is afhankelijk van de 
grootte van het dier. De kinderboerderij stuurt je geregeld een update over het 
betreffende dier. 

Ook voor bedrijven of organisaties kan het een leuk idee zijn om een dier te 
sponsoren. Meer informatie vind je op www. kinderboerderijrosorum.nl.

Hoe kun je de kinderboerderij  
financieel helpen?

Jouw steun is broodnodig
Het beheer en de exploitatie van de kinderboerderij is in handen van de   
Stichting Kinderboerderij Zevenaar.
Voor het draaiend houden van deze belangrijke voorziening is blijvende onder- 
steuning nodig. Deze ontvangen we van de gemeente Zevenaar, door bijdragen   
van sponsors en adverteerders, door schenkingen van particulieren door be-
perkte eigen horeca en door de inzet van veel vrijwilligers.

 Schenkingen
Wist je dat jouw donatie aan ons aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelas- 
ting vanwege onze ANBI-status? Hoe? Door je bijdrage vast te leggen als  
periodieke schenking.  
En wij zijn uiteraard heel dankbaar dat we zo voor langere tijd op je steun  
mogen rekenen. Meer informatie over periodieke schenkingen vind je op de  
website van de belastingdienst.

 De loterij van de Support actie  
Jij maakt kans op mooie prijzen en de kinderboerderij krijgt een flink deel van  
je inleg! Hoe? Door het invullen van een machtiging op www.supportactie.nl/ 
acties neem je maximaal vier keer per jaar deel aan de SupportActie.  
Bij het meespelen kun je kiezen voor één trekking per jaar of voor vier trek- 
kingen. De trekkingen zijn telkens aan het einde van de maanden maart, juni,  
september en december. Geldprijzen worden overgemaakt  
op je rekening.

  Rabobank IBAN: NL 02 RABO 0327 9709 87  
  ten name van Stichting Kinderboerderij Zevenaar

Bloemberg Dealer Occasions
Kelvinstraat 24
6902 PW Zevenaar
+31 (0) 316 340 204
Mail@BloembergOccasions.nl

Autobedrijf Bloemberg B.V.
Marconistraat 21
6902 PC Zevenaar
Tel: 0316-340204
info@toyota-bloemberg.nl

i

i

Twee bedrijven op één locatie!

Toyota dealer •  Onderhoud  •  APK keuring Tweedehands auto’s  •  Super service
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Vriend worden van de kinderboerderij
Ieder jaar ontvangen wij vanuit de gemeente Zevenaar een financiële bijdrage. 
Deze bijdrage dekt echter slechts een klein deel van onze exploitatie. Daarom is 
de kinderboerderij voor het grootste gedeelte afhankelijk van sponsorgelden en 
andere giften om de touwtjes aan elkaar te knopen. We zijn dus enorm blij met 
een ieder die ons (ook financieel) een warm hart toedraagt!

Wil je als bedrijf of organisatie ‘Vriend van de Kinderboerderij’ worden? Vanaf 
€ 75,- per jaar ben je al ‘Vriend van de Kinderboerderij’ en vermelden wij jou of 
jouw bedrijf op onze sponsorpagina en op de voorpagina van onze website.

Ook is het mogelijk om een plekje op ons sponsorbord te krijgen. Dit sponsor- 
bord staat bij de ingang van de kinderboerderij en hierop kunnen diverse bord-
jes met logo en maximaal 2 tekstregels in formaat 20 x 10 cm (kosten € 100,-  
per jaar) of 20 x 20 cm (kosten € 150,- per jaar) worden opgehangen.  
Kijk voor meer informatie op www.kinderboerderijrosorum.nl.

Wil je een donatie doen?  
Via het formulier op de website kan je een veilige iDeal betaling (vanaf € 5,-) 
met je eigen bank via Mollie opstarten en een eenmalige donatie doen.

Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om de kinderboerderij te onder- 
steunen, b.v. met het schenken van (korting op) materialen of leveren van 
menskracht bij de bouw/onderhoud van stallen en verblijven.

Wil je meer informatie over ‘Vrienden van de Kinderboerderij’? Neem dan  
contact op met het bestuur via penningmeester@kinderboerderijrosorum.nl.
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Onze vrienden:  (bij het ter perse gaan van dit boekje) 

 Albert Heijn, Zevenaar / De Variabele / De Lorijn, tweewielers / JLD Koeriers / 
 Rabobank Arnhem e.o. / DAP ‘t Holland / Loonbedrijf Jeroen Mooij /  
 Primates / Brood- en banketbakker Godschalk / Tafelronde 95 de Liemers /   
 SIDN / Fitnesscentrum Zevenaar / Fa. Staring / De Pedaalridder

Kom werken 
in het hart 

van het internet 
in Nederland 

Kijk voor onze vacatures op 
werkenbijsidn.nl

  Jouw wekelijkse  
  gezondheidstraining bij  
  fit20 Zevenaar

Één keer per week 20 minuten trainen is de hoeveel-
heid inspanning om je gezondheid een sterke impuls 
te geven. Je traint bij ons gewoon in je dagelijkse 
kleding. Omdat je niet transpireert zijn douchen en 
omkleden niet nodig.

Voor en na de training desinfecteren jij en wij onze  
handen. Ook wordt de oefen-apparatuur na gebruik 
gedesinfecteerd. Er is een optimaal binnenklimaat.

  Nieuwe Doelenstraat 3a, 6901 AR Zevenaar

  0648708168    
  zevenaar@fit20.nl | www.fit20zevenaar.nl 

FIRMA STARING
Veevoeders, Graan- en Kunstmesthandel, Kleindiervoeders

Achtergaardsestraat 17   |   6923 BE Groessen   |   Tel.: 0316-523272 
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Dieren en hun familie!      Oplossing blz. 30
Probeer onderstaande rebus op te lossen. 

Vul in: _________________________________________________________ 

mannetje: _____________________        mannetje: ______________________
vrouwtje: _____________________         vrouwtje: ______________________
jong: _________________________        jong: __________________________

 

mannetje: _____________________       mannetje: ______________________ 
vrouwtje: _____________________        vrouwtje: ______________________ 
jong: _________________________       jong: __________________________

     mannetje: ______________________
     vrouwtje: ______________________
      jong: __________________________
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Kinderboerderij  
Rosorum 

en hygiëne
We doen ons uiterste best om de kinderboerderij een veilige plek te laten 
zijn voor bezoekers en medewerkers en natuurlijk staat de gezondheid van 
iedereen daarbij voorop.  

We willen alle bezoekers van de kinderboerderij nog eens extra wijzen op 
het goed in acht nemen van algemene hygiënemaatregelen als goed de han-
den wassen met zeep na contact met de dieren, de schoenen en laarzen goed 
schoonborstelen en niet eten tussen de dieren. Ouders van kleine kinderen 
moeten goed oppassen dat de kinderen niets in hun mond steken dat op de 
grond heeft gelegen. 
 

Om de risico’s van zoönosen (ziekten overdraagbaar van dier op mens) 
zoveel mogelijk te verminderen wordt de kinderboerderij jaarlijks door de 
dierenarts gecontroleerd op hygiënemaatregelen.  
Als alles goedgekeurd is, geeft de Gezondheidsdienst voor Dieren een certi-
ficaat uit. Je vindt deze certificaten boven de wasgelegenheid bij de ingang. 

Zwangere vrouwen, hartpatiënten en mensen met verminderde weerstand 
worden aangeraden om contact met geiten en schapen te vermijden. Boven-
dien zijn de kraamstal 
en de -weide in de 
periode dat geiten en 
schapen lammeren 
krijgen, afgesloten 
voor publiek.

Maak gebruik van de 
handenwasgelegen-
heid bij de uitgang 
van de kinderboer-
derij.
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Openingstijden
 
 De kinderboerderij is geopend:
 maandag gesloten 
 dinsdag t/m vrijdag:    8.30 uur - 16.30 u
 weekeinden          10.00 uur - 16.30 u 
 

 Gesloten: 
 Nieuwjaarsdag, 1ste Paasdag, Konings- 
 dag, Hemelvaartsdag, 1ste Pinksterdag,  
 Kerst, Oudjaarsdag.

 De toegang is gratis.  
 Bij de grote activiteiten wordt er een  
 klein bedrag entreegeld aan volwassenen  
 gevraagd. Vrije giften zijn altijd welkom.

Meer informatie: 
   Contact online: 
   info@kinderboerderijrosorum.nl 
     www.kinderboerderijrosorum.nl 
            kinderboerderijrosorum

  -De Schaapskooi: 
   info@kinderboerderijrosorum.nl of 
          kinderboerderijrosorum@hotmail.com 
      0316-529290

  -Secretariaat Stichting Kinderboerderij  
         Zevenaar 
   secretariaat@kinderboerderijrosorum.nl
      0316-529290

 
  Bestuur:
 Voorzitter:  Vacant
 Secretaris:  Marijke de Both
 Penningmeester:  Jan van den Berg
 P&O /activiteiten:  Ans Roelofs  
 Algemeen lid:  Vacant 
 Algemeen lid:  Vacant 
 Algemeen lid:  Vacant 

 Grafische vormgeving boekje: 
  Marijke de Both, september 2021 
 Drukwerk verzorgd door: 
   Drukkerij Rozijn Repro

   Rabobank IBAN:  
  NL 02 RABO 0327 9709 87  
  ten name van: 
  Stichting Kinderboerderij Zevenaar

 

 Oplossing puzzels pag 28
 Rebus: Mannetje, vrouwtje en hun jong.
   schaap:  ram, ooi. lam    kip:  haan, hen, kuiken 
   paard:    hengst, merrie, veulen   varken: beer, zeug, big 
   rund:     stier, koe, kalf
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kijk	voor	leuke	acties	en	kortingen	op	onze	site		

																										www.quickles.nl	

																						info@quickles.nl		

												vrijblijvend	proefles	afspreken	?		

																									0316-527464	

																				schakel/automaat	
	

	

	

																																																																																				

	

	

																																																																																												

	

	


