
 

Word Vriend van de Kinderboerderij!! 
 

 
Een plek voor jong en oud 
Sinds zeker 2 jaar wordt er extra hard gewerkt aan het vernieuwen, moderniseren en uitbreiden van 
de Kinderboerderij in het Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode. De dieren genieten er zichtbaar 
van dat hun plekje steeds mooier wordt. Daarmee werken we samen aan een fijne plek voor jong en 
oud om te genieten van de dieren en van de omgeving. Daarnaast biedt de Kinderboerderij onder 
meer (in de nieuwe dwarsdeelschuur) een thuis aan de Jeugd Natuurwacht en ze biedt en ontwikkelt 
educatiepakketten voor kinderen. Allemaal met het doel om kinderen (en de grote mensen 
natuurlijk) deelgenoot te maken van de rijke boerderijcultuur, ze bewust te maken van 
water(beheer), duurzaamheid, het kwetsbare milieu en ecologie. En dat in een fijne recreatieve 
omgeving zoals het Streekpark Kienehoef. 
 
De Kinderboerderij bestaat door giften en (sponsor-)bijdragen. Ze is dus vandaag en morgen 
afhankelijk van (periodieke) donaties. Daarom is er de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij.  
 
Word ook Vriend! 
Als betrokkene uit de omgeving vind je het natuurlijk logisch dat de kinderboerderij er mooi uitziet 
en dat er veel te beleven valt. Hoe leuk en waardevol is het dan dat je daar zelf een bijdrage aan kan 
leveren?! Als Vriend van de Kinderboerderij mag je dan ook gewoon trots zijn op wat Sint-Oedenrode 
met de Kinderboerderij in het Streekpark te bieden heeft. 
 
Vrienden van de Kinderboerderij gaan de samenwerking voor meerdere jaren aan, maar je kan 
natuurlijk jaarlijks (rekening houdend met een opzegtermijn van een maand voorafgaand aan het 
verstrijken van het jaar) weer opzeggen. We hebben drie pakketten voor je in de aanbieding: 
 

Kinder- 
vriend 

Grote 
Vriend 

Beste 
vriend 

• Vermelding van je (bedrijfs-) 
naam op de website (indien 
gewenst) 

• Jaarlijks 1x gratis 1 uur roeien 
op de vijver in het park  

• Vermelding van je (bedrijfs-) 
naam op de website (indien 
gewenst) met link naar eigen 
(bedrijfs-)website 

• Mogelijkheid tot plaatsen van 
logo Kinderboerderij op eigen 
website 

• Jaarlijks 2x gratis 1 uur roeien 
op de vijver in het park 

• Bordje met bedrijfslogo bij de 
Kinderboerderij  

• Vermelding van je (bedrijfs-) 
naam op de website (indien 
gewenst) met link naar eigen 
(bedrijfs-)website 

• Mogelijkheid tot plaatsen van 
logo Kinderboerderij op eigen 
website 

• Jaarlijks 5x gratis 1 uur roeien 
op de vijver in het park 

• Bordje met bedrijfslogo bij de 
Kinderboerderij 

• 1x Artikel/advertentie van 2/5 
pagina met foto (gemaakt in de 
kinderboerderij) in de 
MooiRooi-krant (met online 
variant die weer deelbaar is) 

€ 75,- per jaar € 250,- per jaar € 500,- per jaar 

 
Meedoen? Kies je optiepakket en stuur een e-mail met je gegevens 
administratie@streekparkkienehoef.nl 
 
Heb je nog vragen? Dat kan! Stuur je mail aan het bestuur (info@streekparkkienehoef.nl) of bel met 
Arthur Frieser, voorzitter (06-108 44 125) of Rob Jansen, penningmeester (06-205 38 841) 
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