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Nieuwe namen voor de jonge landgeiten
Geboren!
Op een koude zondag 23 januari jl. is ons geitje
bevallen van een tweeling. Een bokje en een sikje.
Door de vroeggeboorte in deze koude maand zijn
er veel leuke berichten doorgegeven en is er
behoorlijk wat aandacht aan besteed door de
media. Moeder en kinderen maken het geweldig
goed. Aan belangstelling totaal geen gebrek !

Eind maart zullen de landgeiten gaan bevallen. We zoeken voor de jonge
pasgeboren landgeitjes leuke namen.
De landgeiten hebben een stalnaam met de naam Van Bommel. In verband
met die stalnaam zoeken we voornamen met de begin letter K. b.v Klarijn van
Bommel of Karel van Bommel.
De vereniging van de Nederlandse landgeit bepaalt de letter van de
voornaam. Jullie kunnen de namen in de ideeënbus deponeren. Deze hangt
in het beheerderhuisje.

Dank aan onze nieuwe adoptanten
We zijn weer ontzettend blij met onze nieuwe adoptanten die met ingang van
1 maart dit jaar de grote schapen en de landgeiten adopteren.
Met dank aan schoenmakerij Ben de Wit voor de grote schapen en
Landschap architectuur Nienhuis voor de landgeiten.
Al onze adoptanten zijn ook te vinden op onze website:
http://beestenboel.nl.nu/

Neem ook eens een kijkje bij onze pas geboren
konijntjes!

Nieuwe rubriek Vrijwilligers aan het woord
Dit jaar hebben we besloten om onze vrijwilligers aan het woord te laten.
Deze rubriek wordt apart mee verzonden met de nieuwsbrief. Lijk het jou ook
wat, om iets leuks te vertellen over de boerderij en wat je daar doet?

Nieuwe vrijwilligers

Mail dan even naar de redactie:

Wij willen Michel van der Wielen en Marianne van
Liempt van harte welkom heten als nieuwe
vrijwilligers. Ook zij zullen zich gaan inzetten voor
het welzijn van de kinderboerderij.

Oproep Help mee !Vrijwilligers N.L Doet

Collectanten gezocht !
We hebben dit jaar weer flink hulp nodig bij het
collecteren. Is er iemand in jouw omgeving die ook
mee wilt helpen en in de leeftijd is van minimaal 16
jaar en de kinderboerderij een warm hart toe
draagt?
Geef jullie dan op.
De collecte zal worden gehouden van 18 t/m 23
april.
Neem even contact op met Dorien Werps . Zij zal
je wegwijs maken en in overleg je een wijk
doorgeven.
dorien.werps@gmail.com

duveramarian@telfort.nl

In het kader van NL Doet, zoeken wij dit jaar weer vrijwilligers. Op 19 maart
van 9.00 uur t/m 12.30 uur willen we een afdak maken voor het veewagentje.
Een onderkomen voor de kippen is ook hard nodig en een grote
voorjaarsschoonmaak. We hebben hierbij veel hulp nodig. Wil je ook
meehelpen? Geef je dan op vóór 17 maart, bij Tom van der Klauw of Dorien
Werps tomvandeklaauw@hetnet.nl dorien.werps@gmail.com

Vacatures

Colofon

We kunnen nog steeds heel
hard vrijwilligers gebruiken
voor voeren op zaterdag of
toezicht.
Interesse? Neem dan contact
op met Edward Neuteboom
Tel. 0418-516324
e.l.neuteboom@wanadoo.nl
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