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Lente!
Het zal u niet ontgaan zijn, de zon laat zich steeds meer zien, de bollen gaan weer bloeien: de lente is begonnen! Ook op onze kinderboerderij is het weer te merken. In de afgelopen weken bevielen de Landgeiten,
Nubische geit en schapen van 8 kleintjes in totaal. Heerlijk weer dat kleine grut om ons heen, bij deze wat
foto’s zodat u mee kunt genieten, maar u bent natuurlijk altijd welkom ze live te komen bewonderen.
Verder maken we in deze nieuwsbrief meer bekend over het aankomend jubileum van de Beestenboel: al 10
jaar zijn we actief in Zaltbommel en dat moet gevierd worden! Ook komt
er dit jaar een nieuw dier naar de kinderboerderij, hier zijn we erg trots op.
Kortom, het is weer een nieuwsbrief met leuke items. Wij wensen u veel
plezier met lezen!

De Beestenboel bestaat 10 jaar!!!
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat we onze deuren openden op de Kazemat. Sindsdien is er wel het één en
ander veranderd en niet alleen aan de boerderij zelf, maar ook binnen de veestapel. Zo begonnen we met
konijnen, cavia’s, kippen, geiten en schapen. Deze zijn er nog steeds, maar hebben ondertussen gezelschap
gekregen van 2 varkens, een pauw, een kalkoen en binnenkort komt daar nog een ezeltje bij!
Ons 10-jarig bestaan zullen we houden op 6 juni. Die dag zullen we van 14 tot 17 uur ons jubileum vieren
met het thema Exotisch en dat doen we natuurlijk voor en met alle kinderen uit de Bommelerwaard. Zij
kunnen die dag een kaartje kopen waarmee ze deel kunnen nemen aan diverse spelletjes en activiteiten. Zo
kan er pony worden gereden en geschminkt worden. Ook is er een springkussen, kunnen de kinderen
- en zijn er echte kalfjes van Den Eelder te bewonderen.
koemelken
Daarnaast komt Exotus Serpenti naar onze boerderij toe om hun exotische dieren aan ons te tonen. Denkt u
hierbij aan slangen, gekko’s, kameleons maar ook aan schildpadden. Zij zullen middels diverse presenta-ties
meer over deze dieren gaan vertellen. Wilt u nu al meer van hen weten? Neem dan een kijkje op
www.exotusserpenti.nl.
Om deze dag compleet te maken zullen er ook diverse kraampjes staan en kunnen jong en oud meedoen aan
een prijsvraag. Zet 6 juni dus nu al in uw agenda. Tot dan!
NL Doet
Zaterdag 21 maart organiseerde het Oranje Fonds weer NL Doet. Op deze dag kunnen bedrijven of particulieren zich
-- als vrijwilliger inzetten bij organisaties en/of verenigingen. Op de Beestenboel werd die ochtend
door 24 personen druk geklust. Ondanks de regen was het erg gezellig en werd het een productieve ochtend.
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Nieuwe bewoner: Buttercup
Eerder in deze nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen: we krijgen een nieuwe bewoner op de Beestenboel!
Voorafgaand aan de aanschaf van het ezeltje ging een werkbezoek van het bestuur naar ezelgasterij “Aan de
Maasheggen” in Goeningen, Limburg, waar we veel informatie kregen van eigenaren Huub en Nicole Huibers. Er werd gesproken over de verzorging van ezels, wat ze wel en niet mogen eten en hoe ze in de omgang met kinderen zijn. Daarnaast kwamen we meer te weten over de grootte van de stal voor ezels etc.
Na een informatieve middag keerden onze bestuursleden moe maar voldaan terug met onderstaande foto’s
van Buttercup, een Mediteraanse Mini-ezel. Dit soort is afkomstig uit Sardinië en Sicilië en wordt niet
groter dan anderhalve meter hoog. Ideaal dus voor onze kinderboerderij!
Over een maand is Buttercup te wachten op de Beestenboel. In de tussentijd wordt haar stal gemaakt, deze
komt achter de stallen van de geiten en schapen, zodat ze ’s nachts lekker warm kan slapen. We zien erg uit
naar haar komst, komt u ook een kijkje nemen binnenkort??

Paasmiddag
Zaterdagmiddag 4 april hielden we weer onze jaarlijkse Paasmiddag. De dag was begonnen met flink
wat regen, maar het weer knapte tegen de middag op en soms liet zelfs het zonnetje zich even zien.
Het was gezellig druk: zo’n 50
kinderen kwamen naar onze
kinderboerderij toe om deel te nemen
aan de activiteiten. Zo konden ze eieren
beschilderen en een paasmandje
maken. Ook was de Paashaas aanwezig
met lekkers en hadden we kuikentjes
op bezoek. Al met al was het weer een
zeer geslaagde activiteiten middag!
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Ook in onze nieuwsbrief? Mail dan
o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar
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