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Vakantie!
Het is buiten nog niet te merken, maar het is toch echt al weer vakantie! Deze week hebben de scholen in
Zaltbommel vakantie gekregen en zullen velen hun koffers weer pakken om op vakantie te gaan. Ook wij,
de vrijwilligers van de kinderboerderij, gaan er even tussenuit maar zullen zorgen dat we zo gewoon door
kunnen draaien door elkaars diensten op te vangen. Gaat u ook op vakantie? Dan wensen we u heel veel
plezier toe. Maar ook als u thuis blijft, geniet u dan lekker van de vakantie en kom vooral even langs als u
in de buurt bent!
Schapen ontsnapt?
Zondag 9 juni kreeg ons bestuurslid Tom om 6 uur ’s ochtends een telefoontje: er waren
schapen ontsnapt uit de kinderboerderij! Samen met Edward, onze voorzitter is ging hij
op de melding af en ontdekte niet onze eigen schapen, maar 6 vreemde schapen buiten
het hek van de boerderij. Nadat de politie was geïnformeerd werd samen met hen gekeken hoe de schapen het best gevangen konden worden. Met hulp van dranghekken van
de gemeente, biks en een stel helpende handen is het gelukt om de dieren tijdelijk in de
speeltuin op te sluiten. Aan de hand van een oormerk is de politie aan de slag gegaan om
de rechtmatige eigenaar op te sporen, uiteindelijk was dit makkelijker gezegd dan gedaan.
Omdat de schapen niet in de speeltuin konden blijven zijn ze in het veewagentje vervoerd naar de honden uitlaatplaats om ze daar tijdelijk te huisvesten tot de eigenaar gevonden was. Kortom, het was een enerverende (vroege) zondagmorgen op de Kazemat!
Nieuwe bewoners op de kinderboerderij

Collecte

Eind april is ons bruinwitte konijn bevallen van een achtling. Vader konijn is
zwart wit en dit heeft hele mooi kleine konijntjes opgeleverd in allerlei soorten
kleursamenstellingen. Ook hebben we een bonte pauw erbij op de Beestenboel,
deze is geschonken door een particulier. De pauw kan het goed vinden met de
witte pauw die er al liep. De pauw heeft prachtige veren, we hopen dat ze snel
haar veren omhoog zal zetten om ze extra goed te kunnen zien.

In week 34, 19 t/m 24
augustus, gaan we weer
collecteren. Wilt u
meelopen? Geef u dan
op bij Dorien Werps:

Caviakeuring

Colofon

Zaterdagmiddag 1 juni was weer onze jaarlijkse caviakeuring. Daarnaast was
er een prijsvraag waarmee leuke caviaprijzen te winnen
waren, beschikbaar gesteld door Faunaland van den Berg.
Antoinet en Lichelle Conrads, onze cavia-experts, keurde cavia’s op verzorging en aaibaarheid.
Marije uit Brakel had uiteindelijk de mooiste en liefste
cavia en won de 1e prijs!
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