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Herfst, herfst, herfst
De zon heeft zich maar even laten zien deze zomer, maar we hopen dat u, net als onze dieren, genoten heeft
van elk zonnestraaltje dat heeft geschenen want sinds een paar dagen is het gedaan met het mooie weer. De
wind is flink gaan waaien en ook hebben we al heel wat regenbuien te verduren gehad.
Wij laten ons daar echter niet door uit het veld slaan en staan elke dag trouw op de Beestenboel klaar om de
dieren te voeren en te verzorgen. We zijn zelfs wat vaker open ondanks het weer! Hoe dat komt vindt u
verderop in deze nieuwsbrief. Ook gaan we een leuke middag organiseren op Dierendag dus weer of geen
weer, u bent welkom!
Wijkmarkt in de Spellewaard
Op zaterdag 23 september as organiseert Wijkplatform de Spellewaard samen met huiskamer de Schans een
wijkmarkt. Deze markt is voor hobbyisten en bedrijven die zich willen presenteren en voor particulieren die
nog gebruikte en goede spullen willen verkopen. Ook is er een kleedjesmarkt voor de basisschoolkinderen.
Kinderboerderij Beestenboel mag op deze wijkmarkt natuurlijk niet ontbreken en staat deze dag dan ook op
tussen de Poort en de Schans met een kraampje. Als het weer het toelaat nemen we wellicht een paar van
onze dieren mee, dus kom gerust even langs om een dier te knuffelen of voor een gezellig praatje met één
van onze vrijwilligers.
Afscheid vrijwilligers
Afgelopen maand hebben Jolanda ter Steeg en Marjolijn van Teeffelen besloten te stoppen met hun werkzaamheden bij de Beestenboel. Beiden waren zeer toegewijde vrijwilligers: Jolanda heeft meer dan tien jaar
de dieren gevoerd in de ochtend en Marjolijn nam als secretaris plaats in het bestuur, nam deel aan diverse
activiteitencommissies
en hielp regelmatig mee op de laatste zaterdagochtend van de maand als we zwerfafval op haalden in de Vergt.
Jolanda en Marjolijn, hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren, we wensen jullie het allerbeste toe
en hopen jullie nog vaak te zien als bezoeker op de Beestenboel!
.
Activiteiten op Dierendag
4 Oktober is het weer Wereld Dierendag en ook op de Beestenboel laten we dit niet onopgemerkt voorbij gaan.
-- Op deze dag zijn we in de middag open van 14 tot 16 uur en kunnen de kinderen groentetaarten
maken voor de dieren, een groenteketting maken voor hun eigen dier of, als ze zelf geen huisdier hebben,
voor een dier op de kinderboerderij en gaan we gezellig met zijn allen pannenkoeken eten!
Ook kunt u deze middag kennis komen maken met onze nieuwe bewoner! Wie of wat voor dier het is gaan
we u nog niet vertellen, daarvoor nodigen we u van harte uit om gezellig met uw (klein)kinderen langs te
komen op 4 oktober, het belooft weer een ontzettend gezellige middag te worden!
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Mannelijk bezoek voor Clun Forest schaap
Het najaar is altijd de tijd van het jaar waarop wij onze ooien en geiten laten dekken. Dit jaar komt er een
Clun Forest ram naar de Beestenboel om onze ooi te dekken. Omdat we niet willen dat deze ram de andere
schapen ook dekt, hebben we beide Clun Forest schapen apart in een wei staan. Afgelopen week hebben ze
al een beetje aan elkaar kunnen wennen, dus dat
moet helemaal goedkomen!
Later dit najaar zullen we onze Dwerggeiten ook
laten dekken, dus dan zult u ook een bokje rond
zien lopen tussen de dames.
Op dinsdag open
Vanaf heden zullen wij op dinsdag ook open dankzij stagiaire Susana Salguerio. Susana volgt de opleiding
Dierenverzorging bij Helicon en loopt hiervoor tot 29 januari 2018 stage op onze kinderboerderij zodat zij
praktijkervaring op kan doen. Hierdoor kunnen we op dinsdag open gaan dus komt u vooral langs als u in
de buurt bent!
Verrassing!
Net na de zomervakantie werden wij verrast door Amy en Rosanna: 2 zussen die in de zomervakantie
klusjes hebben gedaan om zo geld op te halen voor de Beestenboel. Een initiatief waar wij niets vanaf
wisten en we waren dan ook totaal verrast toen zij een bedrag van €44,12 aan ons overhandigden. Deze
helden hebben het geld bij elkaar verdiend door koekjes te bakken en te verkopen, klusjes te doen, auto’s
te wassen etc. Wat een super meiden, heel erg bedankt hiervoor!!

Opbrengst collecte
Van 3 t/m 9 juli hebben wij weer onze jaarlijkse collecteweek gehouden. Dit jaar mochten we op 16 vrijwilligers rekenen die de straten van Zaltbommel op gingen. De collecte is erg belangrijk voor ons omdat
we sinds een aantal jaren geen subsidie meer krijgen van de gemeente. We mochten in totaal €1548,83
ophalen. Een bedrag waar we erg blij mee zijn en zullen gebruiken om hooi, stro en medicijnen voor te
kopen, maar ook in zullen zetten om activiteiten te kunnen blijven organiseren. Mocht u de collectant
hebben gemist en alsnog geld willen schenken, dan kan dat naar rekeningnummer NL43RABO0111844258
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