
 

Stichting Kinderboerderij 

Hellendoorn Nijverdal 

_________________________________________________________________ 

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal organiseert de 
komende weken een aantal activiteiten voor kinderen! 
Vrijdag 2 februari is het landelijke warme truiendag. 
Het bestuur van de kinderboerderij wil een natuurlijke, duurzame kinderboerderij realiseren. 
Één van de belangrijke zaken rond duurzaamheid is de verandering van ons klimaat. 
Als we allemaal de verwarming één graad lager zetten en een warme trui aantrekken besparen we 
5 % energie. De trui is hiervan een symbool. 
 
Daarom organiseren we als stichting een ontwerpwedstrijd voor een warme trui. Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen tot 10 maart a.s. een ontwerp insturen. 
Een formulier met daarop de trui (een hoodie met capuchon) is vanaf vrijdag 2 februari te 
downloaden op de website www.kinderboerderijhellendoorn.nl. 
De maker van het winnende ontwerp krijgt een trui met zijn of haar ontwerp voor de hele klas. 
 
Behalve de ontwerpwedstrijd voor een trui zijn er nog een aantal activiteiten voor kinderen in de 
komende maanden. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen meedoen aan de kleurplaatwedstrijd. 
Ook de kleurplaat is te downloaden op onze website. Insturen of afgeven kan ook tot 10 maart a.s. 
Er zijn prijzen voor de groep kinderen van 4-5 jaar en voor de groep 6-8 jaar. 
 
Samen met kinderen ontwerpen van de natuurspeelplaats 
Voor kinderen die het leuk vinden om ons te helpen met het ontwerpen van de materialen voor de 
natuurspeelplaats worden er in de voorjaarsvakantie (van 26 februari tot en met 2 maart) een aantal 
ontwerpochtenden en middagen georganiseerd. 
Ben je tussen de 8 en 13 jaar en vind je het leuk om een ontwerp te maken van natuurlijke 
speeltoestellen (bomen, water, takken enz.), dan kun je je tot 20 februari a.s. aanmelden op onze 
website. 
We gaan dan samen aan de slag om te kijken wat jullie wel en niet leuk vinden en hoe het eruit zou 
moeten komen te zien. 
 
Naam voor de kinderboerderij 
Tot slot hebben we nog geen naam voor de kinderboerderij die we willen realiseren op het terrein 
aan de 3e Kampsweg.  
Iedereen (jong en oud) kan een voorstel voor een naam insturen via onze website. 
De naamgever krijgt een leuke attentie. 
 

Meer informatie is op te vragen bij Marc-Jan Hengstman, voorzitter, telefoon 06-11225079 of bij Wilma 
Paalman-Vloedgraven, secretaris/penningmeester, telefoon 06-10036869, of via 
info@kinderboerderijhellendoorn.nl. Meer info via de website www.kinderboerderijhellendoorn.nl.  
N.B.: Het logo voor de kinderboerderij is ontworpen door Lidwien Rouweler. 
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