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Spreekuur op afspraak

Telefoonnummer: 0418-512009

Maak uw afspraak makkelijk online via de website.
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VOORWOORD
Kinderboerderij De Beestenboel viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. De kinderboerderij is inmiddels een
begrip geworden in Zaltbommel. In het bijzonder voor onze enthousiaste vrijwilligers en de (groot)ouders
met kleine kinderen die op bezoek komen bij onze dieren. En voor instellingen in Zaltbommel, zoals
Dagcentrum De Harmonika (‘s Heeren Loo) en de school voor praktijkonderwijs De Brug, waar we al jaren
mee samenwerken.
De cliënten van De Harmonika (mensen met een verstandelijke beperking) werken drie dagen per week
op de kinderboerderij. Twee dagen samen met onze vrijwilligers en een dag onder begeleiding van een
medewerkster van De Harmonika. De leerlingen van De Brug verzorgen een dag per week de dieren samen
met een docente van de school. Naast het feit dat we erg blij zijn met hun hulp, vinden we het ook erg fijn
dat we ze een mooie plek kunnen bieden om te werken, buiten te zijn en te genieten van de dieren.
De overige dagen van de week wordt de kinderboerderij gerund door vrijwilligers. Zij zorgen er samen voor
dat de dieren elke dag hun natje en hun droogje krijgen, dat bezoekers welkom zijn op de kinderboerderij
en dat de “boel” opgeruimd en netjes blijft.
Daarnaast zijn er twee BSO’s in Zaltbommel die de sleutel hebben van onze kinderboerderij. BSO Smallsteps
en BSO Kunst en Kids kunnen langkomen wanneer ze willen, waarbij de kinderen van de BSO samen met
hun leidsters de dieren mogen voeren.
Ook het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Zaltbommel bestaat geheel uit vrijwilligers. De
kinderboerderij draait volledig op financiële steun van donateurs (particulieren en stichtingen), de jaarlijkse
collecte, sponsoring door het bedrijfsleven van Zaltbommel, acties zoals WeCycle en door adopties van
onze dieren. Ook de gemeente Zaltbommel ondersteunt incidenteel onze projecten. Dankzij al deze
inspanningen en inkomsten kunnen de uitgaven, zoals voer, hooi, medische kosten worden gedekt.
Voor alle steun zijn we zeer dankbaar, want zonder de giften en zonder onze vrijwilligers zou de
kinderboerderij niet kunnen bestaan!
Edward Neuteboom
Voorzitter en medeoprichter Stichting Kinderboerderij De Beestenboel

Stichting Kinderboerderij De Beestenboel
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Jan Stoops (penningmeester)
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HET ONTSTAAN VAN DE BEESTENBOEL
Waarom een kinderboerderij?
Het idee van de kinderboerderij is bijna 20 jaar geleden ontstaan uit de simpele behoefte van een aantal
jonge Bommelse ouders aan een leuk doel voor de zondagmiddagwandeling. Maar het gaat natuurlijk veel
verder dan alleen een doel voor een wandelingetje. De kinderboerderij is opgericht met als doelstelling om
mens en dier nader tot elkaar te brengen en daardoor kennis over, begrip en liefde voor dieren te vergroten.
We proberen onze doelstelling te bereiken door verschillende activiteiten op verschillende vlakken:
Recreatie
De kinderboerderij is een plek waar mens en dier op een respectvolle wijze samen aanwezig zijn. Kinderen
en hun ouders, grootouders en andere bezoekers kunnen de dieren aaien, verzorgen en bekijken. De
dienstdoende vrijwilliger kan worden geholpen met klussen als hokken uitmesten, stoep vegen, dieren
voeren of jonge dieren de fles geven. Als kinderboerderij vinden we het belangrijk om onze bezoekers te
ontvangen tussen de dieren, zodat er ook echt fysiek contact mogelijk is met de dieren. We geloven er in dat
dit fysieke contact meer bijdraagt aan de beleving, dan het zien van dieren achter een hekje.
Educatie
Regelmatig bezoeken peuterspeelzalen en basisscholen de kinderboerderij. Kinderen kunnen hierdoor,
onder toezicht, kennismaken met verschillende boerderijdieren. Juist door de verstedelijking is dit extra
belangrijk. Bovendien is de kinderboerderij een erkend leerbedrijf. Leerlingen van de praktijkschool De Brug
komen hier leren en werken.
Integratie
De kinderboerderij vervult ook een rol voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische
kwetsbaarheid of voor werkzoekenden. Dagelijks verrichten cliënten onder leiding van beheerders
werkzaamheden op de kinderboerderij. Bij de kinderboerderij hebben cliënten van Stichting Dienstwerk,
Reinier van Arkel en Dagcentrum De Harmonika een zinvolle
dagbesteding.
Sociaal-culturele functie
De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op verschillende momenten van het jaar
worden er speciale activiteiten georganiseerd, zoals NL Doet, Paasactiviteiten, Dierendag en Sinterklaas.
Hierbij komen bezoekers uit de omgeving samen.
Meer over de kinderboerderij is te vinden op onze website www.kinderboerderijzaltbommel.nl,
op Instagram en op onze Facebookpagina. Op Facebook vindt u ook de actuele openingstijden!

ACTIVITEITEN
De kinderboerderij heeft een aantal vaste
activiteiten op haar programma staan. Hieronder
leest u er meer over.
Schone kernen
Sinds 1 januari 2016 zetten wij ons in voor het
project ‘Schone Kernen’ in Zaltbommel. Doel van
dit project is dat de wijken in Zaltbommel worden
vrijgehouden van zwerfvuil. De verenigingen die
dit elke maand doen, kunnen zo een financieel
extraatje krijgen. Nog altijd lopen wij elke laatste
zaterdagochtend van de maand tussen half 10 en 12
uur door onze wijk om deze vrij van zwerfafval te
maken. Mocht u mee willen helpen, dan bent u van
harte welkom!
NL Doet
Elk jaar in maart organiseert het Oranjefonds
NL Doet. Op deze dagen kunnen bedrijven en
vrijwilligers zich inzetten voor de maatschappij
door de handen uit de mouwen te steken om
organisaties, bedrijven, verenigingen en stichtingen
te helpen. De Beestenboel doet elk jaar mee en heeft
in het 15-jarig bestaan al menig bedrijf of particulier
voor een ochtend als vrijwilliger mogen begroeten.
Wilt u ook een keer met uw bedrijf meehelpen? Of
lijkt het u als particulier leuk een ochtend mee te
draaien? Kijk dan in februari eens op de website van
NL Doet en geef u op om ons mee te komen helpen.
U bent van harte welkom!
Activiteitenmiddagen
Het
hele
jaar
door
organiseren
wij
activiteitenmiddagen. Zo hebben we een aantal
jaren achter elkaar een caviakeuring gehouden.
Kinderen konden hun cavia die middag laten
keuren op verzorging, uiterlijk en aaibaarheid
en konden hiermee een prijs winnen. Rond de
bekende feestdagen organiseren we ook altijd een
activiteitenmiddag. Zo hebben we al jaren een leuke

Paasactiviteitenmiddag, vieren we samen met de
kinderen uitgebreid Dierendag en komt het paard
van Sinterklaas altijd even langs eind november. Een
compilatie van deze middagen vindt u verder op in
deze jubileumgids.
Adoptie van de dieren
Sinds 2008 kunnen bedrijven en particulieren een
of meer dieren adopteren bij de Beestenboel. Voor
een bepaald bedrag per jaar sponsoren zij hiermee
een dier of dierengroep naar keuze en ontvangt
de adoptant een mooi certificaat met daarop een
foto van het dier dat geadopteerd is. Het certificaat
wordt bovendien op onze website geplaatst. Van
het adoptiebedrag bekostigt de kinderboerderij
benodigdheden als hooi, stro en medicijnen voor
de geadopteerde dieren. Wilt u ook een dier of
dierengroep adopteren? Heel graag! Neemt u dan
contact op via tom@kinderboerderijzaltbommel.nl.
Op bezoek bij de Beestenboel
Wist u dat u met uw schoolklas of kinderdagverblijf
ook bij ons op bezoek kunt komen? Op afspraak
maken wij graag tijd voor u en de kinderen voor een
rondleiding door onze kinderboerderij en vertellen
wij over onze dieren en hun verzorging. Wilt u ook
een keer op bezoek komen? Mail ons via tom@
kinderboerderijzaltbommel.nl!
Collecte
In de beginjaren van de Beestenboel ontvingen we
van de gemeente subsidie voor projecten van de
kinderboerderij. Helaas verviel deze subsidie na een
aantal jaren en sindsdien gaan we elk jaar begin juli
de wijken van Zaltbommel in om te collecteren. Zo
kunnen we toch onze kas op peil houden en ervoor
zorgen dat het onderhoud van de kinderboerderij
en de verzorging van de dieren blijven doorgaan.
Erkend leerbedrijf
Sinds 2017 mogen wij ons een erkend leerbedrijf
noemen. Hiermee kunnen wij mbo-studenten
Dierenverzorging een stageplaats aanbieden. De
studenten worden begeleid door leermeester
Tom van der Klaauw die in het dagelijks leven ook
werkzaam is in het Dierenpark Tiel. Een mooie
ontwikkeling waar we met zijn allen erg trots op zijn!
Cadeaubon voor wandeling en verzorging
ButterCup
Kent u dat? U wilt graag iemand verrassen met
een origineel cadeau, maar weet niet goed wat…
Geef dan eens een wandeling en verzorging met
onze mini-ezel ButterCup cadeau! Lekker buiten,
actief en ontzettend leuk voor jong en oud. Heeft
u interesse en wilt u meer weten, stuur dan een
berichtje naar tom@kinderboerderijzaltbommel.nl
en vraag naar de mogelijkheden!

DIERSOORTEN OP DE BEESTENBOEL
Toen we in 2005 onze kinderboerderij startten
hadden we kippen, geiten, cavia’s, konijnen en
schapen. Door de jaren heen zijn hier vele dieren bij
gekomen en ook gegaan. Hieronder een impressie
van de dieren die we hebben of hebben gehad.
Nederlandse Landgeit
Deze geit is uniek omdat hij in 1971 bijna uitgestorven
was. Onder andere dankzij een uitgekiend
fokprogramma van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen is de Nederlandse landgeit als ras
gered. De Nederlandse Landgeit Dotje is al vanaf het
begin op onze kinderboerderij en wordt inmiddels
vergezeld door klein- en achterkleindochters.
Göttinger varkens/Kune Kune varken
Eerst hadden we Göttinger minivarkens en inmiddels
hebben we een Kune Kune varken genaamd Moos.
Cavia’s
Deze kleine dieren hebben we vanaf het begin en
ze zijn er nog steeds. De cavia’s zijn er in allerlei
kleuren en ze lusten graag een wortel, paprika of een
appeltje. Oppakken mag niet, maar kinderen mogen
ze natuurlijk wel aaien!
Mediterrane Mini-ezel
In mei 2015 kwam mini-ezel Buttercup onze
Beestenboel versterken. Deze ezelsoort wordt niet
hoger dan anderhalve meter en heeft daarom een
ideaal formaat voor onze kinderboerderij. Buttercup
laat zich graag borstelen en verwennen door de
kinderen en loopt graag een rondje door de wijk,
bijvoorbeeld samen met de vrijwilligers tijdens het
opruimen van het zwerfafval.
Dwerggeiten
Deze geiten zijn vanaf het begin van ons bestaan al
een populaire dierengroep om te houden. Meest
populair in ons 15-jarig bestaan waren Jip en Janneke,
een zwart-witte tweeling die erg geliefd was bij de
kinderen.
Clun Forest schaap
Met hun bijzondere uiterlijk zijn het fraaie schapen
om te zien. Het zijn alerte en levendige dieren. Ze
hebben parmantige, zwart tot donkerbruine koppen
met opstaande oren die voortdurend in beweging
zijn.
Nederlandse Nubische geit
Door zijn bijzondere hangoren is de Nubische geit een
opvallend dier op de Beestenboel. Leuk om te weten
is dat de Nubische geit een kruising is van de melkgeit
uit Afrika en de Engelse landgeit. In 1982 kwam de
Nubische geit voor het eerst naar Nederland. Vanaf
1988 spreekt men van de Nederlandse Nubische geit.
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Geen tijd om teksten te schrijven? Uw website effectief
inzetten? Kan uw bedrijf of organisatie wel wat ondersteuning
gebruiken op het gebied van communicatie? Schakel dan
Cintaxis Communicatie in!
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 Van webtekst tot communicatieplanning
 Voor korte en langdurige opdrachten
 Aantrekkelijk tarief
Kijk snel op www.cintaxis.nl en informeer vrijblijvend.
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Contact: Dhr. J. van Leeuwen 06-29081314
E-mail: info@paardenmestcontainers.nl / Website: paardenmestcontainers.nl

Meer over onze dieren
Zonder de dieren is er natuurlijk geen kinderboerderij. En op een
kinderboerderij worden extra eisen aan de dieren gesteld. Ze moeten
behalve gezond ook lief zijn, benaderbaar of aaibaar voor kinderen, niet
te groot en er moet bij voorkeur ook nog iets over ze te vertellen zijn.
Een goed voorbeeld daarvan zijn onze landgeiten. De landgeiten waren
vroeger alom aanwezig in de samenleving. Ze waren de “armeluiskoe”,
ofwel de melkleverancier voor de mensen die zich geen koe konden
veroorloven.
De landgeit is dan ook veel te zien op schilderijen uit de periode 12001900. Met het toenemen van de welvaart was er minder behoefte aan
de landgeiten en in de 20e eeuw werd de landgeit zelfs een bedreigde
diersoort.
De kinderboerderij is daarom lid van de Vereniging De Nederlandse Landgeit en doet mee aan het
fokprogramma om het aantal en de genetische variatie van de landgeitenpopulatie op peil te houden.
Onze landgeiten zijn de enige dieren op de kinderboerderij met een officiële naam, die ook vastgelegd is in het
stamboek van de landgeitenvereniging. Hun achternaam (stalnaam) is Van Bommel en de voornaam begint
met een per jaar vastgestelde letter. Zo beginnen de namen van de geitjes
uit 2018 met een “T”.
Veel bezoekers gaan er vanuit dat onze landgeiten bokken zijn, omdat
ze hoorns hebben, maar dat klopt niet. Ook de vrouwelijke landgeiten
(links) hebben namelijk mooie gebogen hoorns, al worden die niet zo
groot en indrukwekkend als bij de mannen.
Andere dieren op de kinderboerderij zijn bijvoorbeeld de
dwergschaapjes, Ouessantjes, genaamd naar het Franse eiland
Ouessant waar ze oorspronkelijk vandaan komen. De Ouessant is het
kleinste schapenras ter wereld en hun lammetjes zijn de misschien wel
meest schattige diertjes die je je kunt voorstellen. En ook het mannetje
(ram) mag er zijn. Met zijn gedraaide hoorns ziet hij er prachtig uit!

OPVALLENDE GEBEURTENISSEN IN DE AFGELOPEN 15 JAAR
Schapen ontsnapt
Op zondag 9 juni 2013 kreeg ons bestuurslid Tom om 6 uur ’s ochtends
een telefoontje: er waren schapen ontsnapt uit de kinderboerderij.
Samen met Edward, onze voorzitter, ging hij op de melding af en
ontdekte niet onze eigen schapen, maar zes vreemde schapen
buiten het hek van de boerderij! Nadat de politie was geïnformeerd,
werd samen met hen gekeken hoe de schapen het best gevangen
konden worden. Met hulp van dranghekken van de gemeente, biks en
een stel helpende handen lukte het hen om de dieren tijdelijk in de
speeltuin op te sluiten. Aan de hand van een oormerk kon de politie
de rechtmatige eigenaar opsporen. Omdat de schapen natuurlijk niet
in de speeltuin konden blijven, zijn ze met ons veewagentje vervoerd
naar de hondenuitlaatplaats vlakbij de Beestenboel. Daar werden ze
tijdelijk gehuisvest tot de eigenaar gevonden was. Kortom, het was een
enerverende (vroege) zondagmorgen op de Kazemat!
Vogelgriep
Dat het niet altijd even makkelijk is
om dieren te houden, hebben we de afgelopen jaren gemerkt tijdens
de perioden dat er vogelgriep heerste. Onze kippen lopen altijd vrij
rond en toen de vogelgriep heerste, moesten zij opgehokt worden. Ook
moesten wij als vrijwilligers ons strikt houden aan extra maatregelen om
te voorkomen dat onze kippen besmet zouden raken. Gelukkig hebben
we tegenwoordig een mooi kippenhok waar ze allemaal in passen, dus
we zijn voorbereid voor het geval dat!
10-jarig bestaan
Op 6 juni 2015 hielden we ter ere van ons 10-jarig bestaan een
activiteitenmiddag met het thema Exotisch. Kinderen konden die dag
een kaartje kopen waarmee ze deel konden nemen aan diverse spelletjes en activiteiten. Zo kon er pony
worden gereden en geschminkt worden. Ook was er een springkussen, konden de kinderen koemelken en
waren er echte kalfjes van Zuivelbedrijf Den Eelder te bewonderen. Ook kwam Exotus Serpenti naar onze
boerderij toe om hun exotische dieren aan ons te tonen. Denkt u hierbij aan slangen, gekko’s, kameleons
maar ook aan schildpadden. Om deze dag muzikaal te ondersteunen, kwamen de Mispelkrakers een
deuntje spelen. Een erg leuke dag om op terug te kijken!
Bouwhekken
De Beestenboel heeft er niet altijd uitgezien
zoals zij nu is. Jarenlang hadden we een stukje
weide aan de zijkant van de kinderboerderij
die we met behulp van bouwhekken in tweeën
konden delen, zodat een dierengroep tijdelijk
apart kon staan, bijvoorbeeld wanneer een
bok de geiten kwam dekken. De bouwhekken
werden met touwen aan elkaar vast gehouden
en het was flink behelpen. Het was ons een
doorn in het oog, want het oogde rommelig
en de afscheiding was niet stabiel. Sinds een
paar jaar hebben we een stuk grond erbij
gekregen van de gemeente. Met de komst van
dat stukje wei hebben we meteen een nieuw
scheidingshek geplaatst met een hek dat op
slot kan, zodat een bok of ram alleen de geiten
en ooien ontmoet die bij elkaar we willen
plaatsen.

VRIJWILLIGSTER AAN HET WOORD
Ik ben Lianne Josemanders, 43 jaar en ik ben sinds
oktober 2006 werkzaam als vrijwilliger bij De
Beestenboel. Ik was destijds herstellende van een
burn-out en kon op de kinderboerderij terecht
om een aantal uren in de week te werken, lekker in
mijn eigen tempo, om zo weer op de rit te komen
voor het ‘echte’ werk. Toen ik weer aan het werk
was, ben ik verder gegaan met voerdiensten op
zaterdagochtend en dat doe ik nu nog steeds met
mijn vriendin Inge.
Het werken op de kinderboerderij is echt een feestje:
de dieren zijn altijd blij als je komt ’s ochtends om ze
te voeren en er is altijd tijd om even lekker te aaien
en te knuffelen, zeker in de lente als de lammetjes
en geitjes net zijn geboren! Het is ook voor Inge en
mij een moment om even samen bij te kletsen en
gezellig na afloop een kopje thee te drinken.
Ik hoop nog heel lang voor de Beestenboel te
mogen werken en ik hoop dan ook dat onze
Stichting nog heel wat jaren mag bestaan. Het is niet
altijd makkelijk, zeker het vinden van vrijwilligers,
maar we hebben in de jaren dat we bestaan veel
goed werk gedaan en ik hoop dat we dat nog heel
lang mogen doen.

De Beestenboel bedankt iedereen die de afgelopen 15 jaar een
bijdrage heeft geleverd aan het wel en wee van de kinderboerderij!
Wij hopen u graag weer te mogen ontmoeten!
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U bent ook van harte welkom om langs te komen op onze bedrijfslocatie
meer informatie.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of bekijk onze website voor
natuurlijke wilgentenen schutting
- Duurzaam Wij verzekeren u dat u lang en veel plezier zult hebben van uw
- Vakmanschap Wij hebben een enthousiast en deskundig vlechtteam
- Kwaliteit De wilgentenen kweken wij op onze eigen kwekerijen
wilgentenenschuttingen met een hoogwaardige kwaliteit!
Van Aalsburg B.V. is de specialist in het maken van duurzame
uitstraling die past bij uw tuin? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u op zoek naar een duurzame tuinafscheiding met een natuurlijke
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• Duurzaam Wij verzekeren u dat u lang en veel -plezier
zult hebben van uw natuurlijke wilgentenen schutting
natuurlijke wilgentenen schutting
• Wij plaatsen 500 schuttingen per jaar
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of bekijk onze website voor
meer informatie.
• Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring
bent ook van harte welkom om langs te komen op onze bedrijfslocatie
• 4 hectare opslag - 150 hectare wilgenkwekerijU
in Hellouw om onze voorbeeldschuttingen te bekijken.
Van Aalsburg B.V.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of bekijk
onze website voor meer informatie.
Paalgraaf 11
U bent ook van harte welkom om langs te komen4174
op onze
bedrijfslocatie in Hellouw om onze voorbeeldschuttingen te bekijken.
LC Hellouw
0418-581229
Van Aalsburg B.V. | Paalgraaf 11, 4174 LC Hellouw | info@vanaalsburgbv.nl
0418-581229 | info@vanaalsburgbv.nl | www.vanaalsburgbv.nl
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Bent u op zoek naar een duurzame tuinafscheiding met een natuurlijke
uitstraling die past bij uw tuin? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Van Aalsburg B.V. is de specialist in het maken van duurzame
wilgentenenschuttingen met een hoogwaardige kwaliteit!
- Kwaliteit De wilgentenen kweken wij op onze eigen kwekerijen
- Vakmanschap Wij hebben een enthousiast en deskundig vlechtteam
- Duurzaam Wij verzekeren u dat u lang en veel plezier zult hebben van uw
natuurlijke wilgentenen schutting
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of bekijk onze website voor
meer informatie.
U bent ook van harte welkom om langs te komen op onze bedrijfslocatie
in Hellouw om onze voorbeeldschuttingen te bekijken.
Van Aalsburg B.V.
Paalgraaf 11
4174 LC Hellouw
0418-581229
info@vanaalsburgbv.nl
www.vanaalsburgbv.nl
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CONTACTGEGEVENS KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBOEL
Bezoekadres
U vindt ons aan de Kazemat in Zaltbommel, tegenover de speeltuin in het Esplanade park.
Postadres
Stichting Kinderboerderij Zaltbommel
Heer Balderikstraat 86
5302 XK Zaltbommel

Donaties
Donaties voor De Beestenboel zijn altijd erg welkom! Ons bankrekeningnummer is NL43 RABO 0111 8442 58
op naam van Stichting Kinderboerderij Zaltbommel.
Wilt u:
• Vrijwilliger bij De Beestenboel worden?
• De Beestenboel sponsoren?
• Onze dieren financieel adopteren?
• Of heeft u andere vragen?
Neemt u s.v.p. telefonisch contact op met Tom van der Klaauw via 0418 - 635 270 of mail naar
tom@kinderboerderijzaltbommel.nl. Dank u wel!!
Website en social media
Website: www.kinderboerderijzaltbommel.nl
Leuk als u ons wilt volgen op Facebook en Instagram!
www.facebook.com/KinderboerderijBeestenboel/
www.instagram.com/kinderboerderij_zaltbommel/
Redactie
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