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In deze nieuwsbrief blikken wij kort met u terug en
vooruit naar het seizoen 2020/21 dat in april van start
gaat. Zijn er veranderingen? Wijzigen de prijzen?
Welke activiteiten hebben wij voor u in petto?
Natuurlijk willen wij u op de eerste plaats hartelijk
danken voor uw financiële steun. Want met uw steun
zijn wij in de gelegenheid om te investeren in
allerhande zaken: voor de speelweide, de horeca,
evenementen enz. Stuk voor stuk onderdelen
waarmee wij u en uw kinderen nog beter van dienst
kunnen zijn.
Over het seizoen dat achter ons ligt kunnen we louter
positief zijn. Dat begon geheel onverwacht in februari
met tóen al extreem hoge temperaturen. En de
zomerse hitte met van tijd tot tijd on-Nederlandse
temperaturen zal velen van u vast nog vers in het

geheugen liggen. Met een tijdelijk water-speelelement
was het voor veel kinderen extra pret. Hand in hand
met het prachtige weer mochten we opnieuw een
aanzienlijk aantal bezoekers registreren en beleefden
week na week drukke dagen.
Ook in de nazomer en herfst bleef het weer prachtig
zodat we al met al terugkijken op een geslaagd
seizoen met naar verwachting in totaal een kleine
100.000 bezoekers. Vanzelfsprekend zetten we ook
voor komend seizoen in op mooi weer en hopen u dan
opnieuw te mogen begroeten.
Afgelopen voorjaar was het feest bij ons. Twintig jaar
Kinderboerderij Dondertman! Waar blijft de tijd….
Destijds begonnen we in een bescheiden en enigszins
aangepaste keet van Staatsbosbeheer, tegenwoordig
werken we alweer ruim 9 jaar vanuit het comfortabele

Boshuus. Het feestweekend werd omlijst met onder
andere een optreden van boerendansgroepen, clown
Knapie en was er een demonstratie schapen drijven.
Ook het optreden van personages als Peter Pan en
kapitein Haak zorgde voor het nodige vermaak.
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Waardering
Al meerdere jaren gooien we als kinderboerderij hoge
ogen in de verkiezing van het Leukste Uitje van
Overijssel (thema Land van ANWB).
In ons Boshuus prijken inmiddels
meerdere awards: drie gouden, een
zilveren en een bronzen. En
opnieuw zijn we genomineerd en is
het spannend! Wie wordt op
dinsdag 21 januari nummer 1, 2 of 3..?
Duimt u met ons mee? Zodra bekend informeren wij u
in elk geval op onze website en Facebook account. En
mocht u trouwens op ons hebben gestemd tijdens de
voorverkiezing: namens alle medewerkers reuze
bedankt!

Tarieven
De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd zo min
mogelijk prijsverhogingen door te voeren.
Vanwege stijgende kosten zien wij ons toch
genoodzaakt om sommige prijzen in onze horeca aan
te passen.
De prijs van uw donateurspas voor
2020/21 blijft echter onveranderd:
€ 32,50. Ook aan de voorwaarden wordt
niet gesleuteld: als vanouds kunt u ons
op vertoon van de pas met max. 5
personen bezoeken. Iedere persoon extra betaalt de
individuele entreeprijs van € 4 (v.a. 2 jaar). Als
donateur ontvangt u bovendien € 6 korting op de prijs
van een arrangement voor een kinderverjaardag.
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Vergeet uw pas dan niet mee te nemen! Telt het
partijtje twee jarigen en beschikken beide ouders over
een pas? Dan wordt de korting verdubbeld.
Uw donateurspas is niet gezinsgebonden. Wilt u
vriendjes, vriendinnetjes of de buurvrouw meenemen?
Neem hen gerust mee zolang u er zelf als pashouder
bij bent. Uitlenen aan anderen is dus niet toegestaan.
Bent u misschien voornemens om uw donateurschap
bij ons te beëindigen? Houd u er dan rekening mee dat
schriftelijk opzeggen mogelijk is tot uiterlijk 1 februari.

Groepsbezoek
Ook dit jaar verwelkomen wij u graag met familie,
vrienden, buren of collega’s in onze zaal de Hooiberg.
Naast lunch verzorgen wij er tegen aantrekkelijke
prijzen ook barbecue of buffet. Alcohol wordt er niet
aangeboden.De zaal beschikt over een eigen terras en
is bovendien verwarmd waardoor u er ook in het
najaar en de winter aangenaam kunt vertoeven!
Mocht u gebruik willen maken van deze accommodatie
of wilt u eerst wat meer informatie over mogelijkheden
en prijzen? Belt of mailt u ons even, dan staan wij u
graag te woord!

Vergaderen of cursus
Graag wijzen wij u hier nog eens op onze Proatzolder.
De bovenverdieping van ons Boshuus is geschikt voor
het houden van een
vergadering,
werkoverleg,
dagcursus of
workshop.De ruimte
biedt plek aan
groepen tot ongeveer
35 personen e n is
voorzien van een
geluidsinstallatie,
moderne audivisuele middelen, een vaste
internetaansluiting en wifi. Een lift is aanwezig. U kunt
de ruimten huren per dagdeel. Op aanvraag kunt u
tussen de middag genieten van een prima lunch in
zaal de Hooiberg. Variërend van eenvoudig tot
uitgebreid. Bij ons kunt u uitstekend terecht.
Belangstelling? Wij informeren u graag!

Activiteiten
Over belangstelling voor de diverse activiteiten
hoefden we afgelopen jaar niet te klagen. Allerlei
creatieve bezigheden, schapen scheren en drijven,
natuurlijk het populaire maisdoolhof en recent nog het
omvangrijke kerstevenement met een levende
kerststal en meet & greet met Frozens Elsa en Olaf.

programma en (onder voorbehoud) in mei een
workshop schilderen.
In de zomermaanden bent u van harte welkom voor
een avontuurlijke dwaaltocht door ons vijfde
maisdoolhof. Telkens weer een succesnummer!
Voor meer informatie over al deze en nog andere
activiteiten adviseren wij u om regelmatig onze website
en Facebook te raadplegen.

Ezelritjes
Voor het eerst dit jaar worden er gedurende
wintermaanden ook ezels ingezet bij de bekende
ponyritjes over het terrein.
In de afgelopen weken
hebben de dieren in die zin
al vaker en met succes
dienst gedaan, zodat
besloten is de ezelritjes
tussen november en maart
te verzorgen. Mocht het erg
druk zijn, dan worden ook
de pony’s ingezet.
Als vanouds rijdt in de
periode maart t/m
oktober onze huifkar.
Zoals u weet hebben wij
daarnaast onze
Dondertman Express.
Tot nu toe reed de
populaire kindertrein
afhankelijk van
weersomstandigheden
het hele jaar door. Met
ingang van dit jaar is
besloten het treintje in
de wintermaanden in de stalling te laten staan, zodat
het in dezelfde periode als de huifkar rijdt. Daarbij de
kanttekening dat er op verschillende dagen gebruik
van kan worden gemaakt. De huifkar op woensdag- en
zaterdagmiddag; de Dondertman Express op vrijdagen zondagmiddag.

Bedrijfsauto
Na vele jaren dienst in onze zilverkleurige
bedrijfswagen laten we u hier nog onze
nieuwe bedrijfswagen zien. Een andere basiskleur die
inmiddels toepasselijk en vrolijk bestickerd is.
Ongetwijfeld voor velen herkenbaar!

De activiteitenkalender voor 2020
staat inmiddels aardig gevuld. De
aftrap wordt (onder voorbehoud)
gegeven in de voorjaarvakantie
met het timmeren van
voederhuisjes. Ook voor Pasen
staat het een en ander op het
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