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Voorwoord 

Hoe blij mogen we in Spijkenisse zijn met onze kinderboerderij? Ik denk heel 

blij. En zo trots als een pauw, zou ik bijna zeggen. Welke gemeente heeft zo’n 

mooie, goed verzorgde kinderboerderij precies in het centrum van de stad? Loop 

je vanaf de metro naar het centrum dan hoor je de ezels balken of de pauwen 

met hun lokroep. Ik krijg er altijd een fijn gevoel bij dat we er toch in slagen om 

in deze regio, met al zijn bebouwing en industrie, nog een mooi stukje natuur in 

het hart van onze gemeente te hebben. 

Wist u trouwens dat onze kinderboerderij (bijna) allemaal dieren huisvest van 

oudhollandse rassen en dat daarmee een bijdrage wordt geleverd voor het in 

standhouden daarvan? Wist u dat er in de boomgaard inmiddels al weer vijf 

bijenkorven zijn en dat er een uitbreiding op komst is? Gelukkig is de tijd dat 

het slecht gaat met de bijenstand achter ons, ook al blijft het oppassen 

natuurlijk. Wist u dat er zeer toegewijde vakkrachten en vrijwilligers al 

jarenlang in de kinderboerderij actief zijn? 

Kent u de kinderboerderij niet zo of is het al lang geleden dat u er was (toen uw 

kinderen nog jong waren), loop dan eens door het draaihek en word net als ik blij 

van het zorgeloze leventje van de varkens of de brutaliteit van de geiten en het 

getortel van de duiven. Neem een thee of koffie of een ijsje in ons theehuis De 

Honingpot. 

De Stichting vrienden van de Trotse Pauw geeft in dit jaarverslag een overzicht 

van de verbeteringen die we hebben bereikt. Met 

sponsorgelden is er een fraai nieuw kippenhok gekomen. 

Voor dit lopende jaar komt de noodzakelijke vervanging 

van de oude konijnenhokken voorbij. 

 

Tot ziens in de Trotse Pauw. 

 

Adrie Tilburg, voorzitter stichting Vrienden 

van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 



 

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  4 

Jaarverslag bestuur 

Het is fijn dat ook dit jaar weer diverse 

bedrijven ons hebben gesponsord, bijvoorbeeld 

door een vogelhuisje te doneren voor 100, 200 

of 300 euro. De sponsorboom wordt op deze 

wijze steeds mooier en kleurrijker. De namen 

van de sponsors worden vermeld op een bord 

bij de ingang van de boerderij. We zijn blij nieuwe sponsors te hebben mogen 

verwelkomen en moesten afscheid nemen van anderen.  

Wethouder Christel Mourik kwam als scheidend bestuurslid van stadsregio 

Rotterdam een cheque aanbieden van €125,-. 

 In 2016 zijn twee grote reclamedoeken aangekocht waarmee we aandacht 

kunnen vragen voor twee van onze activiteiten namelijk het schaapscheren en 

het appelmoes maken. Door op de doeken geen datum te vermelden kunnen we 

deze prachtige doeken meerdere jaren gebruiken. Wellicht heeft u ze zien 

hangen in de wei voor de kinderboerderij. 

In mei 2016 waren we te gast bij de sponsorloop van de Mgr. 

Bekkersschool. 

Veel kinderen hebben heel hard rondjes gerend op en om het 

schoolplein om zo een mooi resultaat voor onze stichting te 

realiseren. En dat mooie resultaat kwam er. Na de meivakantie kwam 

een groep leerlingen een cheque overhandigen met het prachtige 

bedrag van € 2.016 . Hiermee hebben we de aanschaf van 

zogenaamde graskeiblokken kunnen realiseren waardoor de 

konijnentuin ook bij minder mooi weer goed begaanbaar is. 

In het jaarverslag van 2015 heeft u al kunnen lezen over 

ons verkooppunt de Honingpot. Na een hele hoop kluswerk 

door veel vrijwilligers werd de Honingpot op 25 mei 

feestelijk geopend in bijzijn van een delegatie van Rotary 

Spijkenisse. (de hoofdsponsor van ons verkooppunt).  

De afgelopen maanden hebben al veel mensen een kopje koffie/thee gedronken 

en kinderen genoten van een lekker ijsje of zakje chips. We zijn blij dat we de 

bezoekers van de kinderboerderij deze extra service kunnen bieden. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cloud.pubble.nl/65142601/content/2015/2/e698585e-7fa6-4bd4-85cf-0057097ef43c.jpg&imgrefurl=http://www.grootnissewaard.nl/lees/35964/een-sponsorboom-op-kinderboerderij-de-trotse-pauw&docid=i5mF-GMuubvV9M&tbnid=FyieUrx5ijK-MM:&vet=1&w=620&h=365&bih=845&biw=1745&q=trotse pauw kippenhok groot nissewaard&ved=0ahUKEwjko9ia4qPRAhXF0xoKHa7-BVcQMwgmKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Binnen het bestuur hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden. Peter Bellaard, 

voorzitter, en Karin Ghiorsi, alg. bestuurslid, hebben hun functies neergelegd. 

We zijn hun dankbaar voor hun inzet met name in de opstartfase van onze 

stichting. Gelukkig hebben we Adrie Tilburg bereid gevonden om de taak van 

voorzitter op zich te nemen.  

Voor de vervanging van een kippenhok hebben 

we een aanvraag gedaan bij het 

DeltaPortDonatiefonds. We waren blij verrast 

toen we het bericht kregen dat de aanvraag 

was toegezegd. De fundering van het 

kippenhok hebben we uit eigen middelen 

(donaties en 10 euro vrienden) kunnen betalen. 

Begin november is het hok op feestelijke wijze in gebruik genomen door onze 

voorzitter Adrie Tilburg en Dhr. Van Doorn van DeltaPortDonatiefonds. 

Reclamebureau Loods19 viert dit jaar een jubileum en heeft om dit te vieren, 

aangeboden om onze website geheel te vernieuwen en naar een hoger plan te 

tillen. Met dit aanbod zijn we erg blij. We hopen in het voorjaar van 2017 in 

samenwerking met Loods19 de nieuwe site te presenteren.  

En er zijn nog meer plannen voor 2017. Zo zal de vriendenstichting in 

samenwerking met pannenkoekenrestaurant De Pannekoe kinderfeestjes gaan 

organiseren op woensdagmiddag.  

Bovendien zal op korte termijn een onkruidbrander worden aangeschaft zodat de 

kinderboerderij er weer piekfijn en onkruidvrij uit zal zien.  

En natuurlijk staat er nog meer op ons wensenlijstje voor 

2017; de vervanging van de fundering onder twee 

kippenhokken, vervanging van konijnenhokken en nieuwe 

bijenkasten.  

Met betrekking tot de aanschaf van genoemde bijenkasten 

werden we in december 2016 verrast door het 

Praktijkcollege Spijkenisse. De opbrengst van hun jaarlijkse 

kerstmarkt mogen wij gebruiken om deze nieuwe 

bijenkasten aan te schaffen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYxbqb4qPRAhXIvBoKHea9DFQQjRwIBw&url=http://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/60143/nieuw-kippenhok-op-kinderboerderij-de-trotse-pauw&psig=AFQjCNHhgg2Xhx-XPfCS8SZzK1oPS4vbLg&ust=1483457028259513


 

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  6 

 

Op de laatste woensdag voor de kerstvakantie hebben een aantal leerlingen de 

cheque van € 758.- op de boerderij overhandigd en samen met de imker een 

bezoek gebracht aan de bijenstal. 

U ziet het,  er is een hoop gebeurd in 2016 en we hopen in 2017 even 

voortvarend door te gaan, gesteund door onze sponsors en 10-tjes-leden. We 

zullen u op de hoogte houden van alle activiteiten van de stichting Vrienden van 

Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse via onze website, nieuwsbrieven en 

facebookpagina. 
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Bijlage 1 diverse gegevens 

Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  

 

Website: www.vriendenvandetrotsepauw.nl 

Mailadres: trotsepauw@gmail.com  

Facebookpagina;  vrienden van de trotse pauw  

Postadres: Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 

Kamer van Koophandel: inschrijfnummer 60706406 

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0180728016 

De stichting heeft de ANBI-Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenvandetrotsepauw.nl/
mailto:trotsepauw@gmail.com
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Bijlage 2 bestuurssamenstelling 

Dhr. Adrie Tilburg, voorzitter 

Dhr. Peter de Vette, Penningmeester 

Mevr. Elly Hoorens, secretaris 

Dhr. Peter Visser, algemeen bestuurslid. 

 

Adviseurs; 

Mevr. Joke Wartna, beheerder Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 

Dhr. Ger Klapwijk, afdeling stadsbeheer Gemeente Nissewaard 
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Bijlage 3 Sponsors/donaties/scholen  

 

- Schildersbedrijf Morx. 

- Verhage Fastfood Waterland 

- Grado Graveertechniek B.V. 

- Hoogvliet Schilder- en glasbedrijf 

- Tion installatietechniek 

- Noa en Naomi 

- Tussenjetanden.nl  

- Nienke Luuk en Fleur  

- Smits Administratie – en adviesbureau  

- Café Merz 

- Hegner Nederland b.v. 

- DeltaPortDonatiefonds  

- Stadsregio Rotterdam 

- Mgr. Bekkersschool 

- Praktijkcollege Spijkenisse  

- Loods19 

- Al onze vrienden  

 

 


