
Nieuwsbrief mei 2019

Lieve ouders en verzorgers,

Hoera! Boerderij op IJburg bestaat vijf jaar – een mooi moment om iedereen te bedanken die ons de 
afgelopen jaren heeft gesteund. 

Zonder jullie zou de Boerderij niet zijn wat het nu is: een 
fijne plek waar kinderen lekker buiten kunnen zijn, waar ze 
kunnen spelen in de natuur en waar ze van alles kunnen leren 
over dieren en hun verzorging. 

Jullie hebben ons op talloze manieren geholpen… door langs 
te komen, supermarktzegeltjes te sparen, speelgoed en kin-
derkleren te doneren, lessen te volgen, deel te nemen aan 
activiteiten en ponykampen, door onze Facebook-posts  te 
liken en te delen, en door vrienden en familie te  vertellen 
over al die eigenzinnige, grappige en lieve dieren op de 
Boerderij. 

Dank jullie wel!

Feest!

Het is feest bij de Boerderij. We vieren dat we 5 jaar bestaan en de officiele opening van onze prachtige 
nieuwe locatie. We willen jullie graag allemaal van harte uitnodigen op het lentefeest van aanstaande zondag 
om dit samen te vieren. 

Namens het bestuur van de stichting en de directeur hieronder de uitnodiging:

Kom op zondag 26 mei samen met ons het openings-
feest en het eerste lustrum vieren van de Boerderij op 
IJburg!

In vijf jaar hebben we de dromen uit de begintijd meer 
dan waar gemaakt en we verheugen ons op een toe-
komst waarin nog veel meer gaat gebeuren. Iedereen 
doet met elkaar mee aan (paarden)sport, spel en educa-
tie, nu op een prachtige nieuwe locatie met innovatieve 
architectuur. Er is volop ruimte voor natuurbeleving 
door de aantrekkelijke ligging in het groen tussen de 
bomen (met speelplekken!) en dankzij de boerderijdie-
ren.

We beginnen om 13.00 uur, het programma van het 
openingsfeest staat in bijgaande flyer, de officiële ope-
ning door de burgemeester van Diemen Erik Boog is 
om 13.30uur.

Vriendelijke groet, namens bestuur, medewerkers en 
vrijwilligers,
Zita Pels
directeur Stichting Kyra Foundation 
locatie Boerderij op IJburg
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BIJBURG Imker
Demo’s van de voltigeles, Natural Horsemanship en barrelrace!

BOERDERIJ OP IJBURG

ZONDAG 26 M e i
van 13.00 tot 16.00 uur 

13.00 uur  inloop 
13.30 uur  officiele opening
13.45 uur  tal van activiteiten ism                    zoals

Programma

 Vieren we de opening van onze prachtige locatie,
 ons 1e lustrum en de lente! Vier je met ons mee?

13.45 uur  tal van activiteiten ism                    zoals

Schminken, Boerderij tatoes en tokkelen in het speelbos


