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Collecte 2011 een record ! 
Met gepaste trots mogen we zeggen dat we een 
recordopbrengst hebben weten te behalen met de 
jaarlijkse collecte en hebben € 3028,16  met elkaar 
opgehaald. Super geweldig gedaan collectanten! 
 
In een extra collectebus bij de Etos zat nog eens 
het bedrag van  € 71,39   
Er zijn 17 kinderboerderijpaspoorten verkocht t.w.v. 
€ 340 en er is € 900 overgemaakt in het kader van 
de ‘Vrienden van de beestenboel’. 

Sponsoring van het hooi 
Bert Wernke directeur van Nederrijn Schoonmaak 
heeft  € 1200 toegezegd en overgemaakt voor het 
hooi en zo komen we uit op het mooie totaal 
bedrag van € 5539,55 euro.    

        
 
We willen iedereen ontzettend hartelijk danken 
voor de warme inzet zodat de kinderboerderij weer 
voor een jaar open kan zijn. Zonder jullie hulp was 
dit absoluut niet meer mogelijk geweest. 
 

Pasen op de kinderboerderij 
Wat was het gezellig druk. Het activiteitenteam had de handen vol om de 
kinderen weer mogen te vermaken met allerlei vrolijke activiteiten. 
 
De partytent werd opgezet tegen de felle zon en de kinderen konden rustig 
kiezen tussen maskers maken, eieren verven,kleurplaten kleuren,mandjes 
maken en vullen met eitjes van chocolade koekjes en schuimpjes. 
 

          
 
 
De piepkleine echte kuikentjes trokken enorm veel aandacht en zijn door vele 
kinderen nog eens extra geknuffeld.  
 
Met dank aan Super de Boer voor het snoepgoed. 
En Horstman Montage voor het knutselmateriaal 

              
 
 

Beestenboel krijgt een splinternieuwe website 
Doordat de oude website niet meer voldoende was te updaten is TekWeb.nl 
gestart met een splinternieuwe website. 
Deze is nu nog volop in ontwikkeling en is hopelijk zo spoedig mogelijk 
online. 
Zodra alle data en documenten zijn overgezet geven wij het website adres 
van de nieuwe site Beestenboel aan jullie door. 
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Vacatures 
We kunnen nog steeds heel 
hard vrijwilligers gebruiken 
voor het voeren, toezicht 
houden, klusjes e.d. 
Interesse? Neem dan contact 
op met Dorien Werps Tel: 
0418-510977  
 

      
 

Korte nieuwtjes 
 
Nieuw leven op de boerderij 
Er zijn dit jaar weer veel jonge dieren geboren op 
de kinderboerderij. 
2 Nubische geitjes,2 ouessantjes een ram en een 
ooi. Moeder ouessant met het zwarte rammetje is 
onlangs verkocht. 
 
6 landgeitjes zijn geboren waarvan 4 geitjes en 2 
bokjes  met de namen Kiki-Katleen-Karin-Kees-
Kira- en Karel. 
 
Moeder landgeit Isa Lotte heeft met haar 2 
dochters Kiki en Katleen de kinderboerderij 
inmiddels verlaten. 

 
Verlengde adopties 
We zijn zeer verheugd te kunnen vermelden dat de 
adoptie van de cavia’s en de dwerggeiten wordt 
verlengd met een jaar. 

 
2 Nubische geiten verhuizen naar Groningen 
En blijven daar ook wonen. 

 


