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DE VAKANTIE IS BEGONNEN!
Gaat u nog weg of blijft u thuis? Wij hopen dat u in ieder geval van een goede vakantie kunt genieten en even
tot rust kan komen na alle spannende coronaweken!
De Beestenboel heeft in deze periode tijdelijk moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen en als
bijkomend gevolg daarvan vanwege te weinig toezichthouders. Cliënten van dagcentrum de Harmonica en de
leerlingen van De Brug zijn al vier maanden niet aanwezig geweest. We hebben jullie gemist en jullie ons
waarschijnlijk ook! Gelukkig hebben de vrijwilligers en voornamelijk bestuurslid Dorien deze gaten
ingevuld, zodat de dieren toch verzorgd werden. Op dit moment onderzoeken we of we in september weer
open kunnen gaan! Hou onze Facebookpagina dus goed in de gaten!
FEEST 15-JARIG BESTAAN UITGESTELD
Helaas kon het jubileumfeest op 6 juni niet doorgaan. We
hadden een leuk dagprogramma voorbereid. Maar uitstel is
geen afstel. Volgend jaar willen we het feest alsnog vieren!

INTERVIEW IN
BOMMELERWAARDGIDS
Enkele bestuursleden zijn onlangs
geinterviewd voor de pas uitgekomen
Bommelerwaardgids. Met een mooi en
groot artikel kregen wij de kans om meer te
vertellen over de kinderboerderij!

De vrijwilligers mesten twee keer per jaar de stallen van de
landgeiten en de schapen uit. Dit is altijd weer een pittige
work-out waar je echt spierballen van krijgt! In mei was het
zo ver: de familie Van Krieken maakte er tijdens de
lockdown een echte familieactiviteit van!
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NIEUWE EN VERTREKKENDE
VRIJWILLIGERS
Er hebben zich afgelopen maanden weer nieuwe
vrijwilligers aangemeld voor verschillende
activiteiten. Maaike Brugman en Daphne Pellegrom
zijn tijdens de lockdown actief geweest met de
voerdiensten. Inge Starke doet een eindronde in de
avond. Allemaal van harte welkom en veel plezier
op de kinderboerderij!

Daphne is inmiddels weer druk met school en andere
werkzaamheden en kon daarom alleen in deze
periode meedraaien. Frank, onze klusjesman, gaat
ermee stoppen. Hij heeft veel voor de
kinderboerderij gedaan. Zo heeft hij het klimrek in
de grote wei vernieuwd, de tafel bij de konijnen
gemaakt, samen met Tom gewerkt aan de
overkapping bij de konijnen, het beheerdershuisje en
het toilet betegeld, de daken schoongemaakt en voor
een nieuwe picknicktafel gezorgd. Dank je wel voor
al je hulp, Frank! Jammer dat je gaat verhuizen maar
veel succes gewenst!

COLLECTE
Onze jaarlijkse collecte is verplaatst naar de laatste
week van augustus! In de buurt rondom de
kinderboerderij zullen onze vrijwilligers de deuren
langsgaan. De collecte is heel belangrijk als bron
van inkomsten om de kinderboerderij in stand te
kunnen houden. Geeft u ook aan de collectant?
Wilt u liever geld overmaken? Heel graag!
Onderaan de Nieuwsbrief vindt u ons
rekeningnummer!

JUBILEUMBOEKJE
Vanwege ons 15-jarig bestaan is er een
jubileumboekje over de kinderboerderij gemaakt.
Dit boekje is inmiddels in de buurt verspreid. Het
jubileumboekje staat ook op de website. Deze
leuke foto is gekozen voor de cover van het boekje!

VOLG DE BEESTENBOEL OP SOCIAL MEDIA!
Volgt u ons al op Facebook? Daar zijn ook onze actuele openingstijden te vinden.
Wij zijn ook te vinden op Instagram: instagram.com/kinderboerderij_zaltbommel/
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