Januari 2019
Evenals voorgaande jaren blikken wij in deze
nieuwsbrief vooruit naar het seizoen 2019/20 dat in
april van start gaat. Zijn er veranderingen? Wijzigen de
prijzen? Welke activiteiten hebben wij voor u in petto?
Zoals altijd willen wij u op de eerste plaats hartelijk
danken voor uw financiële steun. Het biedt ons de
mogelijkheid om te investeren in allerhande zaken,
zoals speelelementen, horeca-aangelegenheden,
diverse evenementen enz. Stuk voor stuk onderdelen
waarmee wij u en uw kinderen nog beter van dienst
kunnen zijn.

mag nemen. Mocht u tijdens de voorverkiezing op ons
hebben gestemd: reuze bedankt! En nu is het
afwachten geblazen en flink duimen..!

Over het seizoen dat achter ons ligt kunnen we louter
positief zijn. Dankzij de geweldige zomer beleefden we
doorlopend drukke dagen. Zelfs als de temperaturen
tot bijna on-Nederlandse waarden stegen, bleef u ons
bezoeken en trakteerden wij uw kinderen op een
uitdagende waterglijbaan. Op het terrein verscheen
een aantal nieuwe speeltoestellen, waaronder een
stoer
piratenschip.
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.

Uitbreiding
Hoge kosten en de lange procedure die een
bestemmingsplanwijziging met zich meebrengt hebben
tot gevolg dat de voorgenomen uitbreiding aan de
zuidzijde van het centrale terrein voorlopig nog op zich
laat wachten. Het gaat daarbij onder andere om de
weide, die voorbestemd is om een soort dubbelfunctie
te krijgen: deels dierenweide, deels recreatie.
Voorlopig blijft deze grond in zijn geheel dus nog
beschikbaar voor het weiden van vee. Dezelfde
bestemmingsplanwijziging geldt voor het bos dat eraan
grenst, al zal daar sprake zijn van beduidend beperkt
recreatief gebruik.

Waardering
Al meerdere jaren gooien we als kinderboerderij hoge
ogen in de verkiezing van het Leukst Uitje van
Overijssel (vanuit het thema Land van ANWB). Na
driemaal goud en eenmaal brons vielen we afgelopen
voorjaar niet in de prijzen. Wel is inmiddels duidelijk
dat we ons opnieuw geschaard hebben in de rij van de
10 genomineerden uit onze provincie. Dit voorjaar
wordt bekend wie goud, zilver of brons mee naar huis

Tarieven
De afgelopen jaren hebben
wij getracht zo min mogelijk
prijsverhogingen door te
voeren. Vanwege hogere
kosten en de verhoging van
het lage btw-tarief zien wij
ons toch genoodzaakt om
de prijzen aan te passen.
De prijs van de donateurspas voor 2019/20 wordt €
32,50 voor degenen die zich tenminste 2 jaar aan ons
verbinden en € 40 voor eenjarige donateurs. Het tarief
geldt voor dit jaar, voor komend jaar wordt dat in de
loop van dit jaar vastgesteld. Aan de voorwaarden
wordt niet gesleuteld: als vanouds biedt het u de
mogelijkheid om ons met max. 5 personen te
bezoeken. Iedere persoon extra betaalt de individuele
entreeprijs. Op vertoon van de donateurspas ontvangt
u bovendien € 6 korting op de prijs van een
arrangement voor een kinderverjaardag. Telt het
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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 niet toegestaan. Wij
vragen u tevens uw legitimatiebewijs mee te nemen.
Onze kassamedewerkers mogen er desgewenst naar
vragen. Blijkt u de pas te hebben uitgeleend, dan
rekenen wij de normale toegangsprijs.
Bent u misschien voornemens om uw donateurschap
bij ons te beëindigen? Houdt u er dan rekening mee
dat schriftelijk opzeggen mogelijk is tot uiterlijk 1
februari.
Door aanpassing van het lage btw-tarief naar 9% zijn
de prijzen in onze horeca eveneens aangepast.

Groepsbezoek
Vanzelfsprekend bent u ook in 2019 welkom met
familie, vrienden of collega’s in onze zaal de Hooiberg.
Houdt u er dan wel rekening mee dat wij daar op grond
van onze drank- en horecavergunning
sinds vorig jaar geen alcohol meer
mogen aanbieden. Gezelschappen
mogen naast lunch, barbecue of buffet tegen
aantrekkelijke prijzen uitsluitend gebruik maken van
koffie/thee en frisdrank.
In de weekends worden in onze horeca vanaf 12:00
uur wel alcoholhoudende dranken verkocht.
De belangstelling voor onze zaal blijft ondanks de
verscherpte regelgeving gelukkig onverminderd groot.
De accommodatie is verwarmd, dus ook in het najaar
en de winter bent u er van harte welkom!
Mocht u er gebruik van willen maken of wilt u eerst wat
meer informatie? Belt of mailt u ons even, dan staan
wij u graag te woord!

Activiteiten
Afgelopen jaar trokken diverse kleine maar ook grotere
activiteiten een flink aantal bezoekers. Van de laatste
noemen wij hier ons maïsdoolhof en het
kerstevenement. Naast de populaire levende kerststal
trok ook het vermaak op Tweede Kerstdag met een
immense rodelbaan aanzienlijke belangstelling.

Voor komend seizoen hebben wij opnieuw diverse
activiteiten op de kalender staan. Vanwege de animo
ervoor keert een aantal jaarlijks terug. Dat begon al
direct na de jaarwisseling met het timmeren van
pindakaaspothouders, een activiteit die eveneens
gedurende de voorjaarsvakantie wordt verzorgd.
Na Pasen, de voorjaarsen meivakantie staat het
schapen scheren
inclusief omlijstende
activiteiten op het
programma. Ook in de
herfstvakantie bieden
wij extra onderdelen
voor uw kinderen of
kleinkinderen met
aansluitend het in
populariteit groeiende
Halloween. Afgelopen jaar bleek het opnieuw een
schot in de roos. Als vanouds houden wij hiermee
rekening met de gemiddelde leeftijd van kinderen,
zodat het spanningselement duidelijk binnen de
perken blijft.
Begin december krijgt Sinterklaas volop aandacht en
kort daarop staat kerst opnieuw in de schijnwerpers.
Onze activiteitencommissie buigt zich momenteel over
de definitieve invulling van enkele onderdelen. Hoe dat
er uitziet en welke kosten ermee gemoeid zijn, kunt u
terugvinden op onze Facebook-account en www.kbdondertman.nl. Ook de lokale en regionale kranten
maken er tegen die tijd melding van.

Proatzolder
Op onze Proatzolder bieden wij u nog altijd de
mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief uw
vergadering, werkoverleg, dagcursus of training te
houden. De bovenverdieping van het Boshuus blijkt
daarvoor steeds vaker in trek en is geschikt voor plm.
35/40 personen. Een lift is aanwezig. U kunt de
ruimten huren per dagdeel. De Proatzolder is voorzien
van moderne audiovisuele middelen en een vaste
internetaansluiting. Wifi is aanwezig, evenals een
geluidsinstallatie en/of een flipover. Tussen de middag
kunt u desgewenst genieten van een prima lunch in
zaal de Hooiberg. Variërend van eenvoudig tot
uitgebreid. Bij ons kunt u uitstekend terecht.
Wij informeren u graag!
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