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Wat gebeurde er in maart?  

Dierennieuws Knuffelweide op open dag Elim  

Onze dieren zijn blij met hun (op 21 

maart) opgeknapte en geboende 

verblijven.   

 

Hier wat dierennieuws uit de 

afgelopen maand. 

 

 Varken Pong is verhuisd en het verblijf van varkentjes 

Ping en Pang kreeg een ‘make-over’. Daar zijn ze 

heel tevreden mee! 

 Er werden 28 cavia’s geboren; het overgrote deel 

kreeg in maart een goed onderkomen, onder meer 

bij Bartimeus.  

 Papa grasparkiet ontsnapte; de vervangende 

‘stiefvader’ (dank aan Piet van Dongen) doet het 

gelukkig goed bij de pop(moeder). 1 eitje is al 

uitgekomen. 

 Een mannetjes- en vrouwtjeskonijn (rammelaar en 

moer/voedster) gingen er vandoor;… kleine 

konijntjes in april?  

 Schaap Belle werd op 27 maart moeder van Guus 

en Bertha. Helaas werd Guus verstoten en moeten 

we hem met de fles grootbrengen.  

In nacht van 29 op 30 maart is ook Katrien bevallen 

van twee gezonde lammetjes, Kato en Karel. 

 Kalkoen Chanel heeft 7 eieren gelegd, dus we 

hopen straks op kleine kalkoentjes  
 

Grote verloting 

Op zaterdag 21 maart was de 

Knuffelweide vertegenwoordigd 

door Ina Beumer en Paulina van 

Ede op de open dag van Elim en 

De Wingerd. De dag stond in het 

teken van bewegen. 

 

 

NLdoet groot succes 

 
Ondanks het regenachtige weer 

staken op zaterdag 21 maart maar 

liefst 25 vrijwilligers hun handen uit 

de mouwen om schoon te maken 

en te klussen voor het komende 

seizoen.  

De Knuffelweide deed mee aan de 

vrijwilligersactie NLdoet.2015 van het Oranje Fonds.  

 

Vele handen maken licht werk, dat bleek maar weer.  

De hele Knuffelweide is dankzij alle hulp helemaal 

schoon en netjes! 

 

Alle vrijwilligers: enorm bedankt! Geweldig! 

Zonder jullie inzet was dit niet mogelijk 

geweest. 

 

Knuffelen en knutselen 

 
Op 7 maart werd om 15.00 uur trekking 

van de loterij in de Knuffelstee 

bekendgemaakt.  

Het was al lekker lenteweer, en er 

waren vele gelukkige prijswinnaars. De 

eerste prijs de LCD kleuren tv is 

gewonnen door de Fam. A. Willemsen 

uit Amerongen. Ook vele andere prijswinnaars hebben 

hun prijzen ontvangen. 

Er wordt niet alleen veel geknuffeld 

met de dieren, bij De Knuffelweide 

wordt op woensdag ook vaak 

geknutseld. In maart kon dat al 

buiten in het lentezonnetje. Dat 

leverde mooie knutselwerkjes op. 

Dank aan Astrid en Melissa voor de begeleiding! 

 

Op woensdagmiddag 1 april worden er 

Palmpaasstokken versierd. 

Vele in maart gemaakte foto’s zijn te bekijken op onze 

website: www.deknuffelweide/fotos 
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Wat doen we in april?  

 

Bezoek van kinderen basisschool De Uitkijk Slimste Straten Quiz 

Kinderen van basisschool 

Wereld-kidz De Uitkijk komen op 

2 april eieren zoeken, een 

palmpaasstok versieren en 

lunchen. Dit doen we als 

cadeau voor de opening van hun nieuwe 

schoolgebouw. 

11 april is de Slimste 

Straten Quiz in Buitenlust.  

De opbrengst gaat naar 

educatiemateriaal voor 

De Knuffelweide om 

kinderen alles te leren over de dieren. Dankjewel 

Kiwanis!                  www.kiwanis.nl/utrechtseheuvelrug 

 

Palmpaasoptocht Start verkoop kinderboerderijenpaspoort 

Op zaterdag 4 april organiseren we 

om 14.00 uur een Palmpaas-optocht 

vanaf de Ridderhof.  

Aangekomen op De Knuffelweide 

gaan we eieren zoeken. 

Vanaf april is het kinderboerderijen-

paspoort 2015 bij ons verkrijgbaar.  

In het paspoort 27 vrijkaarten en 

kortingskaarten voor superleuke 

dierentuinen, speeltuinen, 

attractieparken en dierendagjes uit.  

Het paspoort kost € 15,-.  

Een groot deel van dat bedrag 

gaat naar De Knuffelweide.  

Het paspoort is geldig tot en met 31 maart 2016.  

Op de website www.kinderboerderijenpaspoort.nl is 

alle informatie te vinden over de parken, de 

vrijkaarten en de voorwaarden. 

 

Marktkraam Koningsdag 

 

Ook dit jaar staan we op de  

Koningsdagmarkt in Amerongen.  

Met dank aan de Oranjevereniging, 

die de kraam ter beschikking stelt. 

Collecte Oranje Fonds Knuffelweide 

Wij doen mee aan de Oranje Fonds 

Collecte, van 27 april t/m 2 mei 2015. 

We hebben al een aantal 

enthousiaste collectanten, maar we 

zoeken we nog mensen die mee willen 

helpen collecteren. Wij kunnen 

meedoen omdat het 

Oranjefonds alle kosten (organisatie, materiaal, 

geldverkeer) draagt. De helft van de opbrengst gaat 

naar De Knuffelweide en de andere helft naar sociale 

initiatieven in onze eigen regio.  

Ook helpen collecteren? Dat zou geweldig zijn!  

Aanmelden kan bij Anja Brouwer via 

info@deknuffelweide.nl, 06 – 13934379. 

Ontdek De Knuffelweide met Peppa In april oliebollen bestellen? 

De vereniging Samenwerkende 

Kinderboerderijen heeft april 

uitgeroepen tot Peppa-maand en  

De Knuffelweide doet mee! Peppa is 

een tekenfilmserie over een lief klein 

varkentje. Kinderen kunnen bij ons een 

activiteitenboekje krijgen met vragen over de 

boerderijdieren, waarmee ze een prijs kunnen winnen. 

Ze ontvangen een kleurplaat en kleinigheidje van 

Peppa (op=op). 

Op zaterdag 2 mei gaan we weer 

oliebollen bakken. Afhalen kan in 

Amerongen en Leersum. Alvast 

bestellen? Dat kan met het  

bestelformulier op de laatste blz. van deze nieuwsbrief 

of via www.deknuffelweide.nl/oliebollen.  

http://www.kiwanis.nl/utrechtseheuvelrug
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In het zonnetje! 
 

Dankzij vrijwilligers en sponsors kan De Knuffelweide 

bestaan. Daarom zetten we deze nieuwsbrief vrijwilliger 

Paula van Rooij en sponsor Kleton in het zonnetje. 

 

 

Ook vrijwilliger worden? 
 

Interesse om ons een handje te komen helpen? 

Vrijwilliger Paula de Rooy 
Minstens 4 dagdelen per week is 

Paula de Rooy te vinden op de 

Knuffelweide. Dan doet ze haar 

ronde en zorgt dat alles weer aan 

kant is. Ze verzorgt niet alleen dieren 

op De Knuffelweide, maar ook haar 

eigen huisdieren: “Thuis heb ik twee 

Oudduitse herders, een Jack Russell 

en een valkparkiet.” Paula woont in 

Leersum en is moeder van drie zoons en trotse oma van 

een kleinzoon. Ze is een echte aanpakker die geniet 

van haar vrijwilligerswerk op De Knuffelweide: “Ik heb 

een zware periode achter de rug waarin ik onder meer 

zelf heel ziek was. Ik geniet er daarom nu extra van dat 

ik dit kan doen. Het is mooi om op deze manier mijn 

steentje bij te dragen en iets voor andere mensen te 

kunnen betekenen.” 

 

Sponsor Kleton Doe het zelf bouwmarkt 
Arco en Ellen Kleton 

runnen de welbekende 

doe-het-zelf bouwmarkt in 

de Overstraat in 

Amerongen, die al 47 jaar 

bestaat. Ze hebben drie 

kinderen die De 

Knuffelweide wel weten te 

vinden. Dochter Daniëlle was een van de vrijwilligers 

tijdens NLdoet op 21 maart. Dan is het niet gek om te 

horen dat de familie Kleton zelf ook dieren heeft. Arco: 

“We hebben een Vlaamse reus, een kat en vissen.” 

Verder houdt hij zo’n 80 duiven waarmee hij ook aan 

wedstrijden meedoet, en nog 20 jonge duiven.  

Arco: “Ik vind het belangrijk voor het dorp dat De 

Knuffelweide er is. Het is zo ontzettend leuk om even 

ongedwongen naar de kinderboerderij te kunnen 

lopen. Ik heb daar zelf goede herinneringen aan en ook 

met mijn eigen kinderen was dat weer net zo leuk. 

Daarom steunen we de Knuffelweide. Met meer tijd zou 

ik dat als vrijwilliger doen, maar dat zit er met een eigen 

zaak niet in, dus sponsor ik het materiaal als het kan.” 

 

 

Er zijn al veel enthousiaste jonge meiden en jongens 

die helpen en daar zijn we heel blij mee. Als aanvulling 

daarop zoeken we naar mensen die het leuk vinden 

om te coördineren en aan te sturen.  

Kom langs op De Knuffelweide tijdens openingstijden, 

of neem contact op met Anja Brouwer  

(Prins Bernhardlaan 14) 06 – 13934379.  

Word vriend van De Knuffelweide! 

Dankzij de bijdragen van het 

bedrijfsleven, donateurs en het 

werk van vele vrijwilligers is onze 

kinderboerderij in oktober 2014 

van start gegaan. We zijn 

helemaal zelfvoorzienend en 

proberen op verschillende 

manieren aan middelen voor 

het onderhoud en de verzorging van de dieren te 

komen. Als vriend en donateur van De Knuffelweide 

kunt u daar een steentje aan bijdragen. Dat kan al 

vanaf € 15 per jaar!   

Stort uw bijdrage op: NL78 RABO 0191 9223 66 

t.n.v. Stichting De Knuffelweide Amerongen 

Neem gerust contact op als u eerst meer wilt weten. 

 

Altijd op de hoogte van ons nieuws 

Onze nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangen? 

Dat kan via een e-mail naar info@deknuffelweide.nl 

o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief’ of geef uw (mail)adres 

door bij De Knuffelweide.  

Op www.deknuffelweide.nl is ons nieuws ook te 

vinden, of volg ons via de sociale media: 

 
 knuffelweide.amerongen 

@knuffelweide 

knuffelweide_amerongen  

 
 

mailto:info@deknuffelweide.nl
http://www.deknuffelweide.nl/
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Bestelling oliebollen 

Op zaterdag 2 mei gaan we weer oliebollen bakken. 

De opbrengst komt uiteraard ten goede aan De Knuffelweide. 

 

Oliebollen afhalen en kopen kan dit keer in Amerongen en Leersum.  

Bestel alvast oliebollen met het onderstaande formulier.  

 

 Oliebol per stuk 

Prijs: € 0,75                   Aantal:  ……  

  
Zak met 10 oliebollen 

Prijs: € 6,50                   Aantal: ……. 
 

 Wanneer komt u de oliebollen ophalen? 
Kruis hieronder aan hoe laat u op 2 mei uw bestelling wilt ophalen. 
 

 tussen 9.00 uur en 11.00 uur 

 tussen 12.00 uur en 14.00 uur 

 tussen 15.00 uur en 17.00 uur 

  
Waar komt u de oliebollen ophalen? 
Kruis hieronder in waar u 2 mei uw bestelling ophaalt. 
 

 bij Koenestraat 32-34 Amerongen 

 bij Honingraat 25 Leersum 

  
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………… 
 

 E-mailadres: …………………………………………………………………………………………… 
  

Telefoon (voor vragen over de bestelling) ……….. - ………………………………… 

  
U kunt dit formulier afgeven bij de Knuffelweide. 

 


