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We zijn weer open! 

 

Zaterdag 5 september jl. was het eindelijk zo ver… Na maanden gesloten te zijn geweest konden we weer 

open. En hoe fijn was het om jong en oud weer te mogen begroeten op de Beestenboel! Wel op afstand 

natuurlijk maar we merken dat iedereen daar al best goed aan gewend is. 

Waar we wel even aan moeten wennen is dat we helaas niet alle dierenhokken open kunnen stellen voor 

publiek. De cavia’s, konijnen en het varken Moos blijven voorlopig alleen even vanaf een afstandje te zien. 

Konijnen zijn net als nertsen gevoelig om Corona te krijgen. Van cavia’s en varkens is dit nog niet helemaal 

duidelijk maar uit voorzorg heeft het bestuur besloten om voorlopig deze verblijven even dicht te laten voor 

publiek. Hopelijk mag dat echter de pret niet drukken en komt u allen weer een keer langs, wees welkom! 

Corona-maatregelen 

 

Zoals hierboven al aangegeven zijn we weer open maar wel met een aantal maatregelen waar we ons alle- 

maal aan moeten houden: Allereerst de in- en uitgang. Omdat we maar 1 in- en uitgang hebben, hebben we 

een net als in het verkeer voorrangsregels opgehangen. Bezoekers die de Beestenboel verlaten hebben 

voorrang op de bezoekers die binnenkomen. 

Bij de in- en uitgang hangt desinfectiemiddel zodat u bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan uw handen 

kunt desinfecteren. 

En als laatste, houdt min. 1,5 meter afstand van elkaar. Zo houden we het voor iedereen veilig én leuk. 
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Opbrengst collecte 2020 

 

Eind augustus hielden we weer onze jaarlijkse 

collecteweek. 15 Collectanten gingen de 

straten van Zaltbommel in en haalden samen 

€2638,64 op. Een geweldig mooi bedrag, 

hartelijk dank! En ook een groot dankjewel 

voor onze collectanten, jullie zijn toppers. 

Adoptie dwerggeiten 

 

Ineke Oosthoek, auteur van het 

boekje GeitenGein, heeft heel toe- 

passelijk onze dwerggeiten voor 

een jaar geadopteerd. 

 

Dankjewel Ineke! 

http://www.kinderboerderijzaltbommel.nl/
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Prezzent is present op de Beestenboel 

 

In het kader van het project “Samen met Prezzent” komen medewerkers van Prezzent ons 1 keer in de 

maand op vrijdag helpen op de kinderboerderij. Die dag helpen ze ons met dagelijkse klussen, ruimen we 

samen zwerfafval op in de wijk en gaan we open van 13-15 uur. Welkom! 

Nog meer hulp 

 

Wij zijn goed zichtbaar! 

 

Zoals u weet doen wij mee aan het project “Schone 

Kernen” waarin we de wijk De Spellewaard 

schoonhouden van zwerfafval. Sinds kort zijn we goed 

zichtbaar in de wijk want de gemeente Zaltbommel heeft 

mooie hesjes gesponsord mét ons logo erop. Ook onze 

toezichthouders zullen deze hesjes dragen zodat meteen 

opvalt wie onze toezichthouder is die dag. Zo vallen we 

wel op denken wij, wat vindt u? 

We worden steeds groener 

 

Wellicht had u het al gezien, maar de kin- 

derboerderij wordt steeds groener en 

mooier! We kregen al mooi roze geschil- 

derde varkens aan de wanden, een speel- 

plek voor de kleintjes en nu ook een 

mooiegroene wand 

met plantjes die de 

dieren kunnen eten. 

Dames achter deze 

‘versieringen’ zijn 

moeder en dochter 

Dorien en Laura, 

We zijn benieuwd 

wat ze nog meer 

gaan verzinnen. 

Nieuwe vrijwilligers 

 

Afgelopen tijd mochten wij weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen: Mari van Krugten is begonnen als 

toezichthouder en Ari Hardam neemt 1x per 14 dagen een eindronde op zich. 

Hartelijk welkom en we hopen dat jullie met veel plezier bij ons zullen werken! 

Colofon 
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