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Zal de lente dan eindelijk komen?
Wat een gek weer is het geweest de laatste weken: genoten we eerst nog van mooie temperaturen met een
lekker zonnetje, zo waaiden we de afgelopen weken weg en bleef de regen maar vallen…
Voor de dieren op de kinderboerderij vaak geen probleem want zij zijn tegen elk Nederlands weertype
bestand, maar een beetje mooier weer mag van ons wel, zeker als straks weer lammetjes en geitjes worden
geboren.
Nieuwe lammetjes en geitjes zijn niet te enige voorbode op de Beestenboel dat de lente eraan
komt. Ook onze kippen leggen weer meer eieren dan zij in de winter deden: we vonden er laatst
11 op een dag. Wat een verrassing was dat!
Wat we met al die eieren doen? Een aantal gaat altijd naar onze medewerkers van dagopvang
Harmonika, maar ook u kunt eitjes bij ons kopen. En wij kunnen u vertellen, niets is lekkerder dan een vers
ei van onze eigen kippen,. Ook dat is lente!
De Beestenboel op socialmedia
Natuurlijk is het fijn om 4 maal per jaar onze nieuwbrief te krijgen, maar wilt u niet elke keer 3 maanden
wachten op nieuwtjes van ons, volgt u ons dan op Facebook.
Hier melden we wanneer we open zijn, als er een activiteit op de planning staat, zetten we leuke foto’s erop
en plaatsen we regelmatig nieuwtjes. Op dit moment hebben we al 363 volgers op dit social media
platform en we krijgen er nog altijd elke week nieuwe volgers erbij.
Volgt u ons nog niet? Ga dan naar https://www.facebook.com/KinderboerderijBeestenboel/ en klik
op Vind ik leuk. Zo blijft u ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte.
Ramen gezet

Afscheid vrijwilligers

8 Februari jl kwam Glasservice Glorius ramen zetten in onze overkapping.
Natuurlijk geen echt glas maar
veiligheidsglas. Zo staan de dieren
bij slecht weer beter droog en ook
kunnen we bij activiteitenmiddagen
beter schuilen als dat nodig is.
Glasservice Glorius, hartelijk dank
hiervoor, we hebben de afgelopen
weken al veel profijt
van het glas gehad
toen het zo
enorm waaide!

Na respectievelijk 5 jaar en ½ jaar trouwe dienst hebben Ernest
Kloeg en Ineke Mante besloten te stoppen met hun werkzaamheden als toezichthouder op zondag- en woensdagmiddag.
Ernst en Ineke, heel erg bedankt voor jullie inzet en we hopen
dat jullie nog eens gezellig langskomen!
Jaarlijkse collecte
In de week van 30 juni tot en met 6 juli zullen onze vrijwilligers
weer de wijken van Zaltbommel intrekken om te collecteren. De
jaarlijkse collecte zorgt voor een groot deel van onze inkomsten
en hiermee kunnen we onderhoud, voer, medicijnen en activiteiten bekostigen. We kunnen nog hulp bij het collecteren gebruiken
dus als u wilt helpen neem dan contact op met Dorien Werps via
06- 28930861.
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Maatschappelijke stage
Zoals al eens eerder vermeld zijn wij een erkent leerbedrijf en komen regematig jongeren stage lopen bij ons. De afgelopen maanden kwam Freek elke laatste zaterdag van
de maand naar onze kinderboerderij om daar samen met begeleider Tom de handen uit
de mouwen te stekenen te leren over de verzorging van de dieren.
Freek bedankt voor jouw inzet, leuk en fijn dat je er was!
Oud papier ophalen: helemaal niet saai!
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u al dat we vanaf dit jaar elke 1e woensdag van de maand oud papier
op gaan halen in Zaltbommel. Dit doen we in samenwerking met AVRI en zo werken we voor een mooie
vergoeding die we gebruiken voor het voortbestaan van onze kinderboerderij. Inmiddels zijn we al 3 keer
op pad geweest en we kunnen u zeggen: oud papier ophalen is helemaal niet saai, zeker niet als u weet dat
we in maart 9 ton papier hebben opgehaald. Kijkt u hieronder naar een impressie en oordeel zelf 😊.

NL Doet 2019
15 En 16 maart jl was het weer zo ver: NL Doet. Op deze dag hebben onze vrijwilligers zich een extra
dagje ingezet om extra klusjes te doen waar we normaal gesproken niet snel aan toekomen zoals de daken
en goten schoongespoten en bladvrij gemaakt.
Ook hebben we het nieuwe konijnenverblijf aangepast en netjes gemaakt
zodat de konijnen er weer een hele tijd mee tegenaan kunnen.
Bij deze aan alle vrijwilligers die ons die dag geholpen hebben een groot
dankjewel! We kunnen er weer een tijd tegen aan dankzij jullie!
Nieuwe vrijwilliger

Paasactiviteitenmiddag

Sjan Verweij is sinds kort
begonnen als nieuwe vrijwilliger bij ons op de kinboerderij.
Sjan komt ons versterken
als toezichthouder en zal
elke eerste woensdagmiddag van de maand de
Beestenboel open doen
voor het publiek. Sjan,
welkom en veel plezier!
=========

Op zaterdag 20 april staat onze jaarlijkse paasactiviteitenmiddag weer op
de planning.
Net als elk jaar zullen we deze middag weer een leuke aciditeit organiseren en dit jaar dachten we aan een heuse vossenjacht/speurtocht
rondom de kinderboerderij!
Kom tussen 14 en 16 uur naar de Beestenboel voor een stempelkaart en
ga op zoek naar de dieren die erop staan. Heb je er 1 gevonden dan krijg
je een stempel. Een volle stempel kaart vormt de oplossing van de speurtocht en bij inlevering hiervan ontvang je een cadeautje.
Natuurlijk zullen lekkere paaseitjes en kleine kuikentjes niet ontbreken
deze middag. Kom jij ook?
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