
Dieren voeren op de natuurboerderij “ de Brinkhorst “ 

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je in het weekend helpen de dieren te voeren? Geef je dan op 

door dit formulier in te vullen en in de brievenbus naast de deur van de winkel in de schuur van de 

boerderij in te leveren. Afgeven aan de beheerder of dierverzorger mag ook. 

Op het moment is het erg in trek om te helpen bij ons op de boerderij, houd er dus rekening mee dat 

je misschien een poos moet wachten.  

Nadat je het formulier hebt ingevuld en ingeleverd (let op: alleen geldig met de handtekening van 

een van je ouders en vul ook je adres en telefoonnummer duidelijk in) worden jouw gegevens netjes 

verwerkt. Je krijgt dan een paar weken voor je aan de beurt bent een brief met informatie. 

Ook een telefoonnummer van je ouders is van groot belang. Hierop kunnen wij je ouders namelijk 

bereiken als er onverwacht toch een ongelukje gebeurt als je aan het helpen bent op de boerderij. 

 

Het voeren is altijd op zaterdag of/en zondag van 15.30 tot 16.30 uur. Kom op tijd, liefst iets voor 

15.30 uur zodat we tijd hebben om het werk door te praten. Als je een keer niet kan komen bel dan 

even af op telefoonnummer 033-8881780 of mail naar: eveldman@sro.nl  

Houd er rekening mee dat de voerperiode 2 maanden duurt en dat je elke week een uurtje komt op 

de zaterdag of de zondag. In de vakantieperiode zijn we minder streng met aanwezigheid maar 

stellen het wel op prijs als er van tevoren gemeld wordt dat je niet komt. Het is handig om kleren 

aan te trekken die vies mogen worden en stevige schoenen of laarzen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team van de natuurboerderij de Brinkhorst 

Ja, ik kom voeren: 

Mijn naam is: 

………………………………………………………………     

Ik ben…………………………………………………….jaar 

Ik wil graag op zaterdag of zondag komen( doorhalen wat niet van toepassing is ) 

Ik woon op het volgende adres: (inclusief postcode a.u.b.) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Mijn telefoonnummer is: 

……………………………………………………………….. 

Mijn email-adres is: 

………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger:  Datum: 

…………………………………………………………………          ………………………………………………………… 
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