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2015 bijna weer voorbij
Nog een maand en dan is 2015 weer voorbij. Wat is het jaar weer snel gegaan! Voor de Beestenboel was het
een jaar met mooie gebeurtenissen; We kregen nieuwe bewoners, een prachtige overkapping, we mochten
ons 10-jarig jubileum vieren, mochten nieuwe vrijwilligers verwelkomen, werden aangenaam verrast door
een aantal oude en nieuwe adoptanten die ons financieel willen steunen en konden weer leuke activiteiten
organiseren die druk bezocht werden. We hopen dat we in 2016 ook weer zo’n mooi jaar mogen beleven,
maar dat kunnen we niet zonder u, dus middels deze laatste nieuwsbrief van 2015 bedanken we u voor uw
steun in welke vorm dan ook en wensen we u een gezellige en fijne feestmaand toe.
Activiteiten op Dierendag
We beginnen deze nieuwsbrief met een kort verslag van onze activiteitenmiddag op 4 oktober, Wereld
Dierendag. Op deze dag konden de kinderen knutselen, hun kijkdoos inleveren en een wandeling maken met
onze ezel Buttercup. Mede dankzij het uitzonderlijk mooie weer was het een gezellig drukke middag met
enthousiaste kinderen en ouders die naar onze kinderboerderij kwamen.
Winnaar van de kijkdooswedstrijd werd Sophie Verbruggen. Zij verdiende
met haar mooie kijkdoos een cadeaubon van Intertoys. Nogmaals van harte
Sophie!

Wel of niet voeren?
Ze waren al aan ons hek bevestigd, maar sinds deze week hangen er nieuwe bordjes om bezoekers en voorbijgangers attent te maken op het feit dat het voeren van de dieren niet mag. We hebben de nieuwe bordjes
wat opvallender gemaakt en ook van een korte uitleg voorzien waarom niet gevoerd mag worden.
Onze dieren krijgen 2 maal daags te eten en dat is voldoende. Krijgen ze meer of het verkeerde voedsel dan
bestaat de kans dat ze ziek worden of zelfs kunnen overlijden. Wilt u toch groenten of fruit doneren aan de
Beestenboel, hangt u dit dan, goed verpakt in een plastic tas, aan het hek
bij de ingang. De dieren kunnen hier niet aan het eten komen en onze
vrijwilligers kunnen dit op de gezette tijden aan de dieren geven.
Mocht u het leuk vinden om alleen of met uw kind(eren) de dieren te
voeren en verzorgen, dan kunt u ook overwegen vrijwilliger te worden
in onze voerploeg. Dit kan al vanaf 1 ochtend in de maand. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Tom van der Klaauw. Dit kan
via 0418-635270 of tom@kinderboerderijzaltbommel.nl
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Welkom!
Met veel plezier zijn we blij aan te kunnen kondigen dat we maar liefst 3 nieuwe toezichthouders hebben
mogen verwelkomen de afgelopen weken. We zijn hier erg blij mee en willen hen bij deze hartelijk welkom
heten bij De Beestenboel. Gerrit Jan van de Haar, Nati Gil en Sanne Schilperoort, leuk dat jullie ons team
komen versterken en veel plezier bij onze kinderboerderij!
It’s a dirty job but someone…
Wellicht kent u bovenstaande uitdrukking. Wij vonden deze wel toepasselijk
op het volgende onderwerp, namelijk het uitmesten van de geiten- en schapenstallen. Op onze kinderboerderij hebben hanteren we het potstal systeem.
Dit betekent dat de dieren op strooisel staan en daarin hun mest laten vallen.
De stal wordt regelmatig voorzien van nieuw strooisel dat op de potlaag wordt
gestrooid. Zo blijven de dieren schoon en hebben ze steeds een warm en comfortabel ligbed. De bodem van strooisel en mest wordt in de loop van het stalseizoen steeds hoger. Wij mesten de stallen 2 maal per jaar uit en dat is best
een klus moeten we zeggen, de mest ruikt zoals u zult begrijpen niet echt naar
roosjes. Daarom middels dit berichtje een chappeau voor onze vrijwilligers
Dorien, Edward, Ernest, Jasper, Joeri, Marjolein, Milan, Rob en Tom!
Goede doelen bij Spullewaard
Kringloopwinkel De Spullewaard heeft elk jaar een aantal goede doelen waaraan zij hun opbrengst doneert.
Dit jaar geven ze €2.500,00, €2.000,00 en €1.500,00 weg aan de goede doelen met de meeste stemmen.
Hoe gaat dit in zijn werk? Als u de komende tijd meer dan €10,00 besteed bij de Spullewaard ontvangt u
een stembiljet. Hierop kunt u een goed doel naar keus aangeven. Voorwaarde is wel dat dit een goed doel is
wat in de Bommelerwaard actief is. De drie goede doelen met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage
voor hun kas.
Natuurlijk zouden wij graag mee willen dingen naar één van de drie prijzen, dus mocht u bij de Spullewaard
iets leuks kopen en een stembiljet ontvangen: denkt u dan aan ons!?
Amerigo op de Beestenboel
Zaterdag 28 november mochten we Amerigo en twee Pieten ontvangen op de Beestenboel. Er kon worden
geknutseld, spelletjes gedaan met de Pieten, voor de volwassenen was er koffie en thee en natuurlijk kon
Amerigo geaaid worden. Extra trots waren we dit jaar op onze huispieten want zij waren in een nieuw pak.
Dankzij Jennie Postma lopen onze Pieten er de komende jaren weer helemaal up to date bij. Hartelijk dank!
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