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Laatste zonnestralen even meepikken
Schreven we in de nieuwsbrief van juli nog over de slechte zomer, zo kunnen we ons nu niet voorstellen dat
de herfst is begonnen. Wat een heerlijk nazomer weer is het toch! Op de Beestenboel liggen de dieren elke
dag nog heerlijk in de zon in de wei en ook wij als vrijwilligers genieten van het weer als we op de kinderboerderij aan het werk zijn.
In deze nieuwsbrief houden we u weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes en 1 daarvan is dat we een
dagje extra open gaan voor het publiek! Ook zal er binnenkort een luchtje hangen op de Beestenboel….
Waarom? Dat leest u verderop in deze nieuwsbrie. Veel leesplezier weer!

Nieuwe vrijwilliger en extra open
Vanaf 26 september tot 10 januari zult u zien dat wij extra open zijn. Dit komt doordat we een nieuwe
vrijwilliger hebben: Bas Minkhorst.
Bas is 18 jaar, komt uit Nijmegen en zit in Wageningen op school. Hij
volgt hier een lerarenopleiding in de sector recreatie en gezelschapsdieren.
Dit houdt oa in dat hij veel moet leren over de praktische kant van dierenverzorging en komt daarom stage lopen bij ons op de Beestenboel. Daarnaast moet hij een aantal stage-opdrachten voltooien zoals een onderzoek
voor zijn propedeuse.
In het kader van zijn stage/opleiding zal Bas de komende tijd de Beestenboel extra openen op maandag en dinsdag: Op maandag van 10 tot 16 uur
en op dinsdag
van 9 tot 16 uur.
Wij vinden het erg leuk dat Bas onze kinderboerderij heeft uitgekozen
om stage te komen lopen en willen hem bij deze dan ook van harte welkom heten en heel veel succes toewensen!

Opbrengst collecte
In de week van 29 augustus t/m september was het weer zover: onze jaarlijkse collecteweek. Ondanks het
feit dat in deze week ook de Bommelweek viel en de schoolvakantie nog niet was afgelopen, hebben we
toch een dertiental vrijwilligers het geweldig mooie bedrag op kunnen halen van €1715, 68. Hierbij had
onze voorzitter Edward Neuteboom een unicum want hij had een briefje van €50,00 in zijn collectebus!
Een geweldig mooi gebaar van een enthousiaste Bommelaar, maar we zijn natuurlijk blij met elke cent die
we opgehaald hebben.
De opbrengst van de collecte zal ook dit jaar weer gebruikt gaan worden voor de exploitatie van de Beestenboel, zoals onderhoud, medicijnen, stro, hooi, maar ook activiteiten.
Bij deze willen we alle collectanten hartelijk danken voor hun inzet en we hopen dat iedereen er volgend
jaar weer bij zal zijn.
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Onderhoud aan geiten- en schapenhoefjes
Het klinkt misschien gek, maar niet alleen de hokken, het weiland, de stallen en opslaghuisjes hebben onderhoud nodig op de Beestenboel, ook onze dieren moeten af en toe even “door de APK”.
Zo ook eind juli toen de geitenhoeven bekapt moesten worden. Geiten hebben in hun hoeven organische
polymeren. Die zorgen ervoor dat de geitenvoet zich aanpast aan de structuur van de bodem. Hoe beter de
aanpassing, hoe groter het oppervlak waarmee de voet contact maakt met de grond.
De slijtage van de hoef wordt door groei gecompenseerd. Geiten hebben de snelst groeiende hoeven van
alle hoefdieren. Die snelle groei is handig in de bergen, maar veroorzaakt problemen bij geiten die op
zachte ondergrond worden gehouden, zoals bij de Beestenboel het geval is. De hoornlaag groeit bij onvoldoende natuurlijke slijtage buiten de zool uit.
Eens per twee tot drie maanden moeten de hoefjes van de hobbygeiten worden
bijgewerkt. Je kunt de hoefjes in je eentje bekappen, maar het is makkelijker
met twee personen zoals Milan en Tom op de foto hiernaast laten zien: de een
neemt de geit op schoot en de ander heeft zo de vrije hand om de hoefjes bij te
snijden. Alle loszittende/overtollige hoorn moet worden verwijderd. Dit voelt
de geit niet. Het is te vergelijken met het knippen van de nagels bij de mens.
Niet alleen de geiten mochten bij Milan op schoot, ook de schapen werden onder handen genomen en zo
kunnen alle geiten en schapen er voorlopig weer even tegenaan!

Bok op visite
Vanaf dinsdag 27 september hangt er weer een luchtje aan de Beestenboel. We krijgen namelijk een Landgeitenbok op visite. Het is een 2,5 jarige bok en zijn naam is Nedo Vite Wana. Een hele chique naam en
zoals u op de foto kunt zien is het ook best een chique bok.
Nedo Vite Wana zal een paar weken blijven logeren om de Landgeiten van de
Beestenboel te dekken. Na de dekking is een geit ongeveer 5 maanden zwanger dus
een snelle rekensom vertelt ons dat we rond februari/maart kleine Landgeitjes kunnen verwachten.
En net zoals Nedo Vite Wana een stamboom heeft, en daardoor ook een naam, zo
zullen de nieuwe geitjes/bokjes van de Beestenboel ook een stamboom en dus een
naam gaan krijgen. Dit keer is de letter R aan de beurt. Dus mocht u nog een leuke
suggestie hebben? Mailt u naar tom@konderboerderijzaltbommel.nl en wie weet wordt uw naam gekozen!
Wist u dat….
… het bestuur ook in het donker vergadert?
Door het aanhoudende mooie na-zomerweer besloot het bestuur onlangs lekker buiten te
vergaderen. Echter werd het erg snel donker, maar de bestuursleden waren niet voor 1 gat
te vangen. Lampjes werden op tafel gezet en er werd doorvergaderd tot in de late uurtjes.
Gezellig hoor!
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