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Herfst 

 

De zomer is nu toch echt voorbij. Het regent steeds vaker en de dagen worden korter. Binnenkort gaan we 

weer over op de wintertijd en zullen wij, als we open zijn, een uurtje korter de deuren opendoen. Twee uur-

tjes, dat is niet veel zou je denken, maar voor ons nog steeds een uitdaging vrijwilligers te vinden om een 

middagje op de kinderboerderij toezicht te houden. Steeds vaker moeten we onze deuren gesloten houden 

omdat we een tekort aan toezichthouders hebben. Voor ons de reden om afgelopen week in de wijk rondom 

de Beestenboel flyers huis aan huis te verspreiden in de hoop nieuwe vrijwilligers te trekken. Wellicht kunt 

u ons helpen? Weet u iemand of vindt u het zelf leuk om een middagje in de maand de kinderen van de 

Bommelerwaard kennis te laten maken met onze dieren? Neem dan contact op met Tom van der Klaauw via 

tom@kinderboerderijzaltbommel.nl. Wij en de dieren zullen u met open armen ontvangen! 

Sinterklaasmiddag 

 

Zaterdag 30 november a.s. zal het paard van 

Sinterklaas weer een middag verblijven op 

onze kinderboerderij. Van 14 tot 16 uur zal 

Americo vergezelt door een 

aantal Pieten op de Beesten-   

boel aanwezig zijn voor de  

kinderen. Natuurlijk zorgen  

wij ook voor wat lekkers! 

  

      

 

Opbrengst collecte 

 

De collecte die we in 

augustus hebben gelo-

pen heeft €2429,98 op-

gebracht! Een mooi 

bedrag. Iedereen die 

geholpen heeft hartelijk 

dank voor de hulp!  

Overkapping 

 

Op de Beestenboel proberen we een aantal maal in het 

jaar activiteiten te organiseren. Om in de toekomst 

ervoor te zorgen dat we niet helemaal afhankelijk zijn 

van het weer, willen we een overkapping aan het 

beheerdershuisje maken. Architect Toon Kuipers heeft 

toegezegd ons te gaan helpen met het ontwerp hiervoor. 

Met dit ontwerp hopen we een mooie en functionele 

overkapping te kunnen gaan maken. 

  

      

 

Dieren adopteren 

 

Vanaf 1 oktober heeft BSO Kids Campus de 

cavia’s geadopteerd voor 1 jaar. Van het 

adoptiegeld bekostigen we oa , hooi, stro, 

medicatie etc. Wilt u ook een groep dieren 

adopteren? Neem dan contact op met Tom. De 

grote schapen, Landgeiten en kleine geiten zijn 

nog vrij! tom@kinderboerderijzaltbommel.nl  
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Heeft u  een leuk verhaal dat in 

deze nieuwsbrief past? Mail dan 

o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar   

tom@kinderboerderijzaltbomme
l.nl 

 

  

 

Vetrecycle 

 

Zoals u wellicht weet kunt u al een tijdje uw elektrische huishoudelijke apparaten bij ons inleveren die wij 

via het inzamelingsprograma Wecycle laten recyclen. Sinds kort kunt u ook uw frituurvet bij ons inleveren. 

Oud frituurvet kunt u in een afgesloten fles in de daarvoor bestemde grijze frituurvetcontainer op de 

Beestenboel inleveren. Door oud frituurvet in te leveren draagt u bij aan een groene samenleving want oud 

frituurvet kan worden hergebruikt als biobrandstof. Ook steunt u de kinderboerderij                                             

want voor elke volle container ontvangen wij een kleine vergoeding! 
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