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Hulp bij het voeren  
We zijn erg blij om een nieuwe vrijwilliger  te 
mogen verwelkomen op de kinderboerderij. 
Piet Smits zal komen helpen met het voeren van 
de dieren. 
 
Wij wensen Piet Smits van harte welkom op onze 
kinderboerderij de Beestenboel Zaltbommel! 
 

Hulp in de vakantietijd 
Dankzij de extra vakantiekrachten Magda, Jolanda, 
Edward ,Stefan,Freek,Dorien en Tom zijn we de 
zomervakantiemaanden goed doorgekomen. 
Door het tijdelijk overnemen van voeren of toezicht 
houden. 
Vakantiekrachten dank jullie wel! 
 

                    

De vakantie is alweer echt voorbij 
De vakantie is alweer lang voorbij,de kinderen zijn weer naar school en we 
hebben inmiddels allemaal ons werk weer hervat. 
De zomer is best tegengevallen door het natte weer maar we genieten van 
een mooi en rustig najaar.     

                                                                                                  

Logees op de kinderboerderij 
Het bestuur heeft besloten om in het najaar twee rammen op de 
kinderboerderij te laten logeren voor de voortplanting van onze schapen. 
 
Er komt ook nog een gedekt dwerggeitje op de boerderij wonen. 
 

Amerigo op de Beestenboel 
3 december op zaterdagmiddag komt het paard van Sinterklaas op de 
kinderboerderij even uitrusten. Ook zijn de zwarte pieten weer van de partij 
om er een heerlijke feestmiddag van te maken. Tijden worden nog bekend 
gemaakt op de kinderboerderij, dus hou de aankondigingen goed in de gaten! 
Ook is er een kleurwedstrijd en de kleurplaten zijn af te halen op de boerderij. 
 

Nieuwe website van Beestenboel een feit 
De nieuwe website van De Beestenboel wordt goed bezocht. 
www.TekWeb.nl  is druk bezig geweest om alle data over te zetten op de 
nieuwe website en is daarin heel goed geslaagd. 
Op de website is een gastenboek aanwezig en het zou leuk zijn als jullie 
allemaal een berichtje zouden willen achterlaten! 
 
De website is te vinden via: http://www.kinderboerderijzaltbommel.nl  
 
 

        www.TekWeb.nl    Stef dank je wel! 
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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 
Reorganiseren van de dieren. 
Er zijn 4 landgeiten 2 bokken en 2 geiten weg van 
de kinderboerderij. 
Ze zijn verkocht en wonen nu in Zoelen-Gelderland. 
  
Inenten . 
Alle dieren zijn weer ingeënt tegen de Q koorts. 

            
De konijnen  hebben inmiddels ook hun jaarlijkse 
injectie gekregen. 
 
Nieuwe kippen. 
Er woont nu ook een nieuw koppeltje kippen op de 
boerderij. 
Het zijn Sabelpootjes en ze zijn prachtig om te zien! 

       
Afdak voor de kippen gemaakt. 
Door ons klusteam is er een afdak gemaakt voor 
onze kippen. Deze voorziening is verplicht gesteld 
voor het eventueel ophokken van de kippen. 

Klusteam dank jullie wel!                    


