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VAKANTIE WEER VOORBIJ!
Wat een heerlijk zomer was het de afgelopen tijd. Hopelijk heeft u er van genoten. De dieren hadden
gelukkig veel schaduw en de vrijwilligers zijn ook extra gekomen overdag om het water te verversen en bij
te vullen.

NIEUW DIERENVERBLIJF

Moos en zijn nieuwe verblijf
Het nieuwe hok van Moos is gesponsord door Douglas Hout Hedel en is gemonteerd door de klusmannen
Peter en Tom. Het straatwerk is gedaan door Rob van de Klink. Onze hartelijk dank, heren!

HEEL WAT HUISRAAD OPGEHAALD!
Eind september vond de Wecycle actie plaats. Dorien en Tom hebben oude
apparaten op gehaald. Hiermee is een mooi bedrag verdiend voor de
Kinderboerderij. Iedereen die zijn oude apparaten aan ons heeft afgestaan,
hartelijk dank! Afgedankte huishoudelijke apparaten kun je tijdens onze
openingstijden inleveren in de Wecycle inzamelingsbak, wij zijn er blij mee!

Wecycle actie!

NIEUWE VRIJWILLIGERS
Er hebben zich afgelopen maanden weer nieuwe vrijwilligers aangemeld voor verschillende activiteiten:
Wiebe Blom, Esther en Myrthe van Empel, Ingrid Klijn, Mandy Trum, Anne van Teeffelen en Sandra de
Wit. Allemaal van harte welkom en veel plezier op de kinderboerderij!
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GEADOPTEERD
Wij zijn verheugd te melden dat onze twee Glun Forrest
schapen zijn geadopteerd door LMB den Otter BV uit
Bruchem, specialist in John Deere tractors.

UITNODIGING DIERENDAG!

Verder zijn wij blij dat de adoptie van onze ezel is verlengd
door L.H. Van Bruchem Container service BV.
JUBILEUM WELKOOP ZALTBOMMEL
Op zaterdag 8 september vierde Welkoop Zaltbommel haar
20-jarige jubileum. Onze voorzitter Edward was deze dag te
gast samen met onze landgeiten. Een leuke manier om ons te
mogen presenteren. De geiten hadden het uitstekend naar hun
zin en smikkelden tevreden van het hooi.

NIEUWE OUESSANTS

De nieuwe ouessantschaapjes hebben
het prima naar hun zin.

FACEBOOK
Wist u dat u ons ook kunt volgen op Facebook? Daar zijn ook onze actuele openingstijden te vinden.
Kinderboerderij Beestenboel Zaltbommel
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