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Kom mee naar buiten allemaal!
Het is weer 21 maart geweest en dus is het weer lente! Het wordt langzamerhand warmer weer, de natuur
ontwaakt en iedereen krijgt weer zin om naar buiten te gaan.
Zo ook op de kinderboerderij: Er is weer hard gewerkt tijdens het jaarlijkse NL Doet door een groot aantal
vrijwilligers. Er werd geklust, schoongemaakt en weer een nieuw onderkomen voor een dierengroep gemaakt. Daarnaast zijn er ook weer lammetjes en geitjes geboren op de Beestenboel, iets wat ook zegt: het is
lente!! Maar liefst 8 jonge dieren mochten we verwelkomen de afgelopen weken: 4 schaapjes en 4 geiten.
Sinds kort lopen ze ook buiten en wat word je daar toch vrolijk van.
Kom dus gerust eens langs ,of nog liever, even binnen gelopen met dit mooie weer en bewonder onze
kluskunsten en geniet van het jonge grut!
Extra handjes tijdens het zwerfafval opruimen
Zoals u weet doen wij mee met het project Schone Kernen waarin we elke laatste zaterdagochtend van de maand met een aantal vrijwilligers de wijk De Vergt intrekken
zwerfafval opruimen tegen een vergoeding. Zaterdag 25 februari kreeg het vaste team
van Denise van Walsem, Edwin den Boesterd en Nienke Bouman. Deze dames en
het Gomarus college in Gorinchem en lopen hun stage bij de Beestenboel.
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Nieuw kippenverblijf

Paasactiviteiten

Afgelopen maanden hebben we onze kippen in een noodonderkomen moeten
laten verblijven in verband met de Vogelgriep. Het oude kippenverblijf is al
een tijdje niet meer aanwezig omdat het oud werd en we de plek waar het
stond in gebruik hebben genomen voor de varkentjes.
De kippen liepen dus vrij rond. Omdat we merken dat een vast verblijf voor
hen toch wel handig is, zeker als de Vogelgriep opduikt, maar ook om de stallen van de andere dieren schoner te houden, hebben we besloten een nieuw
verblijf voor hen te maken. Onze eigen Bob de Bouwer Tom is alweer een
aantal zaterdagen met vrijwilligers bezig een nieuw hok te maken achterin de
wei van de Landgeiten en tijdens NL Doet werden daar mooie vorderingen in
gemaakt. Het is nog niet helemaal af, maar de kalkoenen hebben alvast hun
intrek genomen in een gedeelte van het hok. Binnenkort wordt het afgemaakt
en dan zullen we u meer kunnen laten zien. Voor nu alvast een voorproefje:
.

Zaterdag 15 april zal
op de Beestenboel
wederom een activiteitenmiddag rondom het
thema Pasen georganiseerd worden.
Van 14:00 – 16:00 uur
kunnen kinderen knutselen,, eieren schilderen, pasgeboren kuikens bewonderen en
ook zal de Paashaas
weer een bezoekje
komen brengen.
Natuurlijk staat de
koffie ook klaar voor
de papa’s en mama’s,
tot dan!
.
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Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne! Ieder jaar organiseert Rabobank
deze campagne en kunnen verenigingen en stichtingen in de Bommelerwaard zich hiervoor opgeven om
hun kas te spekken. Mensen die lid zijn van Rabobank ontvangen vanaf 23 maart een stembiljet met
unieke code waarmee zij online 5 stemmen kunnen uitreiken aan clubs die zij een warm hart toedragen en
mogen maximaal 2 stemmen aan hetzelfde doel geven. Zoals gezegd: ook wij doen mee en zouden het
super vinden als u 1 of wellicht 2 stemmen uit zou willen delen aan ons! U vindt ons onder Stichting
Kinderboerderij Zaltbommel in het stemlijstje van Rabobank Bommelerwaard. Stemmen kan t/m 5 april.
Succesvol NL Doet
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart organiseerde het Oranjefonds wederom NL Doet. Op deze dagen kunnen
bedrijven, maar ook vrijwilligers, zich inzetten voor de maatschappij door de handen uit de mouwen steken
om organisaties, bedrijven, verenigingen, stichtingen etc. te helpen.
Wij houden NL Doet altijd op zaterdag en ook dit keer mochten wij rekenen op een groot aantal vrijwilligers die samen de handen uit de mouwen stak om een aantal klussen te doen op de Beestenboel.
Het hooihuisje kreeg een nieuw dak, het nieuwe kippenverblijf werd verder opgebouwd, het caviahok werd
helemaal schoongemaakt, er werd een walnotenboom geplant en vele hokken en stallen kregen hun jaarlijkse extra schoonmaakbeurt. Magda, Soraya, Marjolijn, Rob, Harry, Richard, Dorien, Edward en Tom
waren deze dag present: hartelijk dank voor jullie inzet en toewijding, we zijn heel blij met jullie! Ook 5
dames van de Rabobank wilden komen, maar konden niet op 10 maart. Zij komen 28 maart meehelpen!

Nieuw leven op de Beestenboel
Afgelopen najaar hadden we een Nederlandse Landgeiten bok en een schapen ram op bezoek om voor nageslacht te zorgen op de Beestenboel. Het is altijd afwachten of het gelukt is en hoeveel kleintjes er geboren worden maar ook nu weer zijn we verrast met 4 tweelingen! Onze schapen Sproet en Liesje bevielen
respectievelijk van 2 witte en 2 zwarte lammetjes en onze Nederlandse Landgeiten bevielen van 3 mooie
geitjes en 1 bokje.Wat bij de Nederlandse Landgeiten bijzonder is, is dat zij een stamboom hebben.
Daarom krijgen nieuwe geitjes een naam. De nieuw geboren geitjes hetn Rob, Rineke, Rianne en Rixt.
Bij de andere dierengroepen proberen we ook
voor nageslacht te zorgen: bij de cavia’s logeert
de komen de weken een beertje (mannetje) en
bij de konijnen een rammelaar (mannetje), dus
over een paar weken hopen we ook daar geboorte nieuws over te kunnen brengen.
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