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Hierbij weer even een korte nieuwsbrief tussendoor om jullie te informeren over een aantal zaken die 
op dit moment spelen. In april komt er weer een uitgebreidere nieuwsbrief over de stand van zaken. 

1. NLdoet op 15 en 16 maart 2019 en andere acties 
We doen dit jaar mee aan NLdoet en gaan op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart a.s. 
klussen. Leerlingen van Reggesteyn en de Meander komen ons een handje helpen. Samen 
met andere vrijwilligers. We kunnen echter nog wel mensen gebruiken, dus als je een paar uur tijd hebt die dagen, 
je bent van harte welkom. We zoeken bijvoorbeeld nog iemand die alle vrijwilligers wil voorzien van koffie, thee 
en limonade en van soep en een broodje tussen de middag. 
Aanmelden kan via info@kinderboerderijhellendoorn.nl.  
 

We doen dit jaar ook weer mee aan de Raboclubkascampagne. Dus als u ons wilt steunen met 
één of meerdere stemmen, zouden we daar erg blij mee zijn. 
Omdat we van mei t/m september bezoekers gaan ontvangen, hebben we ook besloten om mee 
te doen aan Roefeldag op zaterdag 15 juni a.s. 
  

2. Volledige afsluiting ons deel van de Lijsterweg per zaterdag 9 maart 2019 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben gemeld gaan we van mei tot en met september bezoekers ontvangen. 
We nemen dan beide percelen echt in gebruik en op beide percelen komen bezoekers. 
Tevens zijn er op 15 en 16 maart diverse groepen kinderen op het terrein die ook op de Lijsterweg lopen. 
Om de veiligheid van de vrijwilligers en de bezoekers te waarborgen is het naar de mening van het bestuur 
noodzakelijk dat er over de Lijsterweg geen verkeer meer komt. Auto’s kwamen er nog slechts sporadisch (tot de 
afsluiting met het paaltje), maar er wordt nog wel gefietst en met brommers en motoren gereden. 
Als bestuur willen we het risico niet lopen dat er een ongeluk gebeurd door dit verkeer. 
 
Wij hebben overleg gehad met de gemeente Hellendoorn naar de mogelijkheden. Bij het besluit van de 
gemeenteraad inzake de omgevingsvergunning is ook het besluit genomen om een deel van de weg (vanaf de 
nieuwe wilgentenenschutting tot circa 30 m voor de afsluiting met het paaltje) hellemaal aan het verkeer te 
onttrekken. Als Stichting huren we dit stuk ook al vanaf begin 2018 van de gemeente. We mogen de weg afsluiten. 
Tot nu toe was er nog geen dringende reden om de weg af te sluiten omdat we nog geen bezoekers ontvingen. Dit 
wordt nu anders. Vandaar ons besluit om vanaf 9 maart 2019 de weg af te sluiten en bij onze percelen te trekken. 
De direct aanwonenden aan de Lijsterweg zijn hierover door ons op 25 februari jl. geïnformeerd. 
We zullen de weg gebruiken als oversteek, maar ook deels als opslagruimte voor materiaal enz. (zie hierna). 

 

3. Schenkingen in natura 
In de afgelopen maanden hebben we als uitvloeisel van de beursvloer een laptop gekregen 
van De Jong & Laan. Ook hebben we erg veel materialen gekregen van de Sallandse 
Wegenbouw, die we goed kunnen gebruiken. Dat varieert van keerwanden voor ons tuinafval 
tot prullebakken, stortstenen enz.  
Waar we erg blij mee zijn is de bouwkeet van 3 x 10 m die Aannemingsmaatschappij 
Hegeman ons ter beschikking heeft gesteld. Deze zal op woensdag 13 maart op de 
Lijsterweg worden geplaatst en blijven staan totdat de gebouwen klaar zijn. De 
bouwkeet zal worden gebruikt als schaftkeet door de vrijwilligers, voor 
bouwvergaderingen enz. De bouwkeet is niet toegankelijk voor bezoekers.  
Een laatste bijdrage in natura die we heel goed kunnen gebruiken is een toiletunit van Ross 
Salland. Ook deze mag blijven staan totdat de gebouwen klaar zijn.  
We bedanken bij deze de 3 bedrijven nogmaals voor hun bijdrage aan de totstandkoming van 
de kinderboerderij. 
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