Januari 2021
Aan al onze donateurs,
Allereerst hopen wij dat het met u en uw naasten goed
gaat! Zoals u van ons gewend bent krijgt u als donateur een
nieuwsbrief waarin wij het afgelopen jaar samenvatten en
uiteraard blikken wij vooruit op ons komende seizoen wat in
april van start gaat.
Januari en februari
Yesss, het jaar begint goed! Op 21 januari mochten we de
Bronzen Award van het ANWB
“Leukste uitje van Overijssel” in
ontvangst nemen. Een extra
waardering voor onze
medewerkers en onze vrijwilligers!
Ook dit jaar strijden we weer mee
voor de titel “Leukste uitje van Overijssel”. Op 4 februari
worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Duimt u met ons mee?!
De voorjaarsvakantie van vorig jaar
stond bol van activiteiten en werd
uitstekend bezocht.

Maart – juni
Kinderboerderij Dondertman is “Rookvrij”.
Zoals veel speelplaatsen
staan ook wij, voor een
gezonde leefomgeving van
kinderen.
16 maart;
Door Corvid-19 moeten we sluiten, wat
een stille periode. Onze jonge dieren
spelen en dartelen onbezorgd op de
boerderij. Maar geen bezoekers,
kinderfeestjes, schoolreisjes,
bijeenkomsten of vergaderingen en geen
familiedagen. Wat een gemis!
We besluiten tevens om geen maisdoolhof aan te leggen.
Mei was een moeilijke maand, we wachten in onzekerheid
en onduidelijkheid, welk protocol geldt er voor onze
kinderboerderij? De gemeente keurt uiteindelijk ons eigen
geschreven protocol goed. Fijn we mogen open!

Het is verplicht om de bezoekersaantallen te kunnen
reguleren, daarom wordt er een online
reserveringsprogramma geïnstalleerd.
Op het terrein en in de horeca worden allerlei aanpassingen
gedaan om bezoekers veilig te kunnen ontvangen.
Het terras bij de knuffelweide wordt verruimd. En het
bekende knuffelhuis krijgt een nieuwe vloer en wordt tevens
geschilderd. Daarnaast krijgt het een ruimere indeling om
bezoekers en
medewerkers de
ruimte te geven.
3 juni mogen we
open! Wat zijn we
blij dat kinderen de
blokken barricade
aan de ingang
omgooien en de bezoekers weer binnenstromen!
Onze website krijgt een facelift, door een scrol-menu is het
een stuk overzichtelijker
geworden. Ook zijn oude
foto’s vervangen.
Onze Blauwe Ara Sammy
heeft
een prominente plek gekregen op ons
terras. Hij is zelfs benoemd tot
toezichthouder!

Juli – september
Gelukkig weten bezoekers steeds beter om vooraf via de
website www.kb-dondertman.nl te reserveren, zelfs
kinderfeestjes en donateurspassen worden online
aangeschaft!
Door de plaatselijke schilder-club
werd er avond aan avond vrijwillig
geschilderd in het trappenhuis naar
de speelkelder. We zijn super blij
met het eindresultaat. Geheel in
stijl van onze speelkelder!
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Nieuw dit jaar zijn onze “Natuur Ezel Belevingstochten” Een
wandeltocht met gepakte ezel,
ontvangst met koffie/ thee streekkrentenwegge, picknick op de
Nationaal park de Sallandse
Heuvelrug, en bij terugkomst gratis
entree en consumptie. Een
ontspannen dagtocht met onze lieve en soms eigenzinnige
wandelmaatjes onder begeleiding van een ervaren gids. Zie
voor meer informatie https://www.kbdondertman.nl/index.php?page=ezeltocht. Neem
vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden voor uw
gezin, team, vrienden, of met uw collega’s.
We werden in augustus getrakteerd op prachtig weer,
evenals het jaar ervoor steeg het kwik enkele dagen ver
boven de 30 graden. Ook dan blijkt onze kinderboerderij een
prachtplek! Voldoende schaduwrijke plekken, een zacht
briesje en door verkoelende waterpret kan jong en oud
genieten van een ontspannen dagje uit.
Onze grote groep medewerkers en vrijwilligers worden
tijdens een waarderingsavond getrakteerd op een barbecue!
Oktober – december
Op Dierendag worden alle
dieren getrakteerd op een
lunch. Een schouwspel wat u
eigenlijk niet mag missen.
Geiten op tafel, konijnen,
cavia’s en parkieten met fruit-spiesjes, alpaca’s en ezels eten
onwennig vanaf een wit ingedekte tafel We-Love-It!
Door onze timmermannen wordt hard gewerkt aan een
nieuw onderkomen voor onze geiten en het varken.
Op de skelterbaan, voor het Boshuus
en in het ‘kippenbos’ stonden veel
dode bomen”. Bij veel wind zorgden
deze voor gevaarlijke situaties. We
waren daarom genoodzaakt om deze
te verwijderen. Onze skelterbaan
word daarom deels nieuw
ingetegeld. En wie weet, wordt de
baan nog wel iets uitdagender
gemaakt…..?!
Bij de herten is de waterdrinkplas
vergoot en
er is een prachtig natuurlijk
onderkomen gerealiseerd!
Al voor de herfstvakantie kwam er
helaas een gedeeltelijke lockdown,
de horeca moet sluiten. Gelukkig
mocht wel de kinderboerderij open blijven. Dat ‘geluk’ was
van korte duur en zijn we op dit moment al vanaf half
december gesloten.
We zitten niet stil, integendeel zelfs,
om inkomsten te generen en de
kinderboerderij aan het draaien te
houden besluiten we kerstbomen te
verkopen! Bij de kerstbomen gaven we
eigengebakken oliebollen weg.
En een oliebollen Drive -Thru werd in de week van oud en

nieuw opgezet. Op bestelling hebben we zelf heerlijke
oliebollen gebakken. Zowel de kerstbomen als oliebollen
blijken een schot in de roos! Voor degene die zijn geweest
hartelijk dank voor uw aankoop/ steun!
Tarieven
De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd zo min mogelijk
prijsverhogingen door te voeren. Vanwege stijgende kosten
door de coronamaatregelingen, maar ook vanwege de
aangescherpte kwaliteitseisen, doorgevoerde
professionalisering en de stijgende vaste lasten zien wij ons
toch genoodzaakt om de donateurspassen seizoen 2021/22
te verhogen. De éénjarige donateurspashouders betalen v.a.
april € 47,50 voor de pas. Voor u als vaste donateur gaan
we de pas met 5 euro verhogen dat betekend dat er in
februari € 37,50 wordt afgeschreven. In verhouding tot
andere parken en speelplaatsen nog steeds een zeer
aantrekkelijk tarief waar u gedurende het hele jaar
onbeperkt met max. 5 personen gebruik kunt maken. De
voorwaarden blijven ongewijzigd. De pashouder behoort
wel zijn of haar pas aan de kassa te kunnen tonen. Losse
bezoekers betalen € 4,00 entree.
Wilt u een vriend, vriendin, kinderen, ouders, of de
buurvrouw verrassen met een origineel cadeau? Wij bieden
een Donateurskaart- cadeaubon aan voor
maar € 40,- (tot april). De ontvanger kan v.a.
april de cadeaubon inwisselen voor een
donateurspas voor één jaar. Leuker kunnen
wij het niet maken… ook online te bestellen!
Om de kosten te drukken hebben wij ervoor gekozen om
ook deze nieuwsbrief aan u te mailen. Wij willen u in de
toekomst meer digitaal op de hoogte houden van de
ontwikkelingen. Vanzelfsprekend wordt wel de
donateurspas eind maart per post verzonden.
Bent u verhuist? Wilt u dan uw adreswijziging z.s.m. aan ons
doorgeven zodat wij ons ledensysteem kunnen bijwerken?
Stuur u wijziging naar: administratie@kb-dondertman.nl
Wist u dat:
• Wij een prachtig bedrag van de Rabo clubkas campagne
hebben ontvangen, dit willen benutten in een zandwater speelelement. Bedankt voor uw stem!
• De airtrampoline binnenkort vervangen gaat worden?
• Wij voor het komende seizoen op zoek zijn naar
weekend en vakantiewerkers in de horeca. Mail of bel
ons gerust (v.a.16 jr.)
• Wij voornemens hebben om tijdens de zomervakantie
onze openingstijden te verruimen.
• Wij ook een vrij terras bieden, de perfecte locatie om
uw wandel-, fiets,- MTB,- of ruitertocht te starten of te
onderbreken voor koffie, appelgebak of lunch?
• Wij tot onze spijt zijn gestopt met onze huifkartochten
en treinritten, omdat deze onderdelen moeilijk te
verzekeren zijn.
• Als u ons volgt op Facebook u geen nieuwtje mist?
• Wij niet kunnen wachten tot we u weer mogen
ontvangen!

Blijf gezond en tot snel!
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