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De Beestenboel bestaat 10 jaar!
We kunnen niet anders dan deze nieuwsbrief voornamelijk aan ons 10-jarig jubileum wijden. Wat een
geweldige dag hebben we gehad 6 juni! Mede dankzij het mooie weer hebben we samen met vele ouders en
kinderen een ontzettend leuke activiteitenmiddag gehad. Deze dag werd ook onze overkapping officieel in
gebruik genomen, gemaakt door Aannemer Van der Ven uit Brakel, en wat zijn we hier blij mee!
En dan zijn we nog maar een paar weken verwijderd van de zomervakantie. Vanaf 20 juli zijn de scholen
weer 6 weken dicht. Ook wij gaan er tussenuit, maar proberen zo goed mogelijk de Beestenboel open te
laten zijn voor u. Mocht u in de zomervakantie extra tijd hebben en ons een handje willen helpen met bijvoorbeeld het voeren van de dieren of een middag toezicht houden, dan bent u altijd welkom. Meer hierover
verderop in deze nieuwsbrief. Wij wensen u alvast een prachtige zomer toe en tot september!

Jubileum
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd vierden we zaterdag 6 juni jl. ons 10-jarig jubileum. Het feest
werd geopend door wethouder van Balken en daarna waren er diverse spelletjes en activiteiten voor de kinderen te doen rondom de kinderboerderij. Zo konden ze ponyrijden, geschminkt worden, koemelken, springen op het spingkussen, kruipen als een echte tijger en zelfs een exotisch dier van dichtbij bewonderen.
Onze burgemeester was deze dag ook aanwezig en bleek een echte durfal door met een slang om zijn hals
op de foto te gaan! Hieronder vindt u een impressie van deze leuke dag.
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Prijswinnaars
Tijdens onze jubileummiddag konden bezoekers meedoen met een
tweetal prijsvragen. Mats, Jennifer, Heide, Thea en Rieki zaten
allen dichtbij het juiste antwoord op de vraag hoeveel pinda’s er in
de pot op de stand van de Beestenboel zaten.
Mevrouw Van Schaik en Noa de Lacombé hadden de juiste antwoorden op de vraag hoeveel dieren er op de kinderboerderij wonen en hoe oud onze nieuwste aanwinst, de ezel Buttercup, is.
Allen van harte met jullie prijs!
Overkapping
In de nieuwsbrief van december vertelden we u over de Beursvloer Bommelerwaard waar we aan deel hebben genomen. Op deze avond zijn we in contact gekomen met Jiske van der Ven van Aannemer Van der
Ven uit Brakel. Zij beloofde voor de zomer een overkapping te maken voor onze boerderij en in de week
voor ons jubileum kwam haar aannemingsbedrijf naar de Beestenboel en hebben ze een geweldig mooie
overkapping gemaakt. De overkapping kan bij slecht weer door de dieren gebruikt worden als schuilplaats
en biedt bij activiteitenmiddagen schaduw maar ook een droge plek als het slecht weer is.
Jiske kwam 6 juni naar ons jubileum en ontving van ons bestuurslid Tom van der
Klaauw een bos bloemen als dank. Natuurlijk willen we het niet alleen bij de bloemen
laten dus bij deze nogmaals, Jiske en collega’s BEDANKT!!

Vakantiewerk
Tijdens de zomermaanden gaan de dieren niet op vakantie, maar onze vrijwilligers wel. Ons bestuurslid Dorien probeert altijd zo goed mogelijk het rooster rond te krijgen, maar dat is altijd weer een grote uitdaging.
We kunnen in deze periode zeker extra hulp gebruiken bij het voeren van de dieren in de ochtend. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het voeren van de dieren (brokken en hooi), waterbakken vullen en het
schoonvegen van de tegels.
Lijkt het u leuk om deze zomer een of meerdere ochtenden mee te helpen (wellicht met uw kind?), neemt u
dan contact op met Tom van der Klaauw via 0418-635270 of via tom@kinderboerderijzaltbommel.nl.
Is voeren niet uw ding maar vindt u het wel leuk om een middag toezicht te houden? Ook dan bent u
welkom!
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