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ONDANKS ALLES FIJNE FEESTDAGEN GEWENST!
Het zijn vreemde tijden. Tot en met 19 januari zit heel Nederland in ieder geval nog in een lockdown. We
moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. Alleen de hoognodige winkels en bedrijven zijn open. Ook de
Beestenboel is opnieuw voor bezoekers gesloten vanwege de coronamaatregelen.
We missen iedereen natuurlijk wel! Zodra we weer open mogen, laten we dat weten! Hou onze
Facebookpagina dus goed in de gaten! Voor onze dieren is het fijn dat er dit jaar een vuurwerkverbod is.
Voor nu wensen wij iedereen hele gezellige feestdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Hopelijk
zien we elkaar snel weer in het nieuwe jaar!
KORTE TERUGBLIK

BEDANKT VRIJWILLIGERS

Helaas konden veel activiteiten dit jaar niet doorgaan:
de Paasactiviteit, Dierendag en het Sinterklaasfeest. En
ook ons jubileumfeest dat op 6 juni gepland stond
moest afgezegd worden. Volgend jaar willen we het
feest alsnog vieren! Ons jubileumboekje kunt u lezen
op de website.

Beste vrijwilligers, ook dit jaar weer ontzettend
bedankt voor jullie inzet. Jullie werk is enorm
belangrijk om de kinderboerderij goed te laten
draaien, zowel bij het verzorgen van de dieren als
voor het ontvangen van de bezoekers.

NL Doet kon gelukkig wel doorgaan. Het
geitenklimrek is vernieuwd en we hebben mooie
plantenbakken gemaakt:

VERLENGING ADOPTIES







de cavia’s door Wouters Banden Service
varken Moos door Jean van Bruchem
ezel Buttercup door Van Bruchem bv
de kalkoenen door Hansje van Bruchem
de witte pauw door de familie Bergers
de nubische geit door school en ouderraad
van de Spelwert
 de kippen door de familie Van Balken
WELKOM NIEUWE VRIJWILLIGERS!
Een hartelijk welkom aan Jaen van Bruchem die samen
met haar twee kinderen op zondag de dieren komt
voeren. Leuk dat we zulke jonge vrijwilligers hebben!
Ook mogen wij Mick Remmers verwelkomen. Mick
zorgt voor de Eindronde en hij is invalkracht voor de
ochtendvoering. Fijn dat jullie meehelpen en veel
plezier met jullie werkzaamheden!

Wij danken alle adoptanten voor hun structurele
bijdrage! Op onze website vindt u het complete
overzicht van al onze adoptanten.
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CHEQUE VAN DE SPULLEWAARD

STAPSTENEN GEITENWEIDE

Kringloopwinkel De Spullewaard heeft elf
organisaties getrakteerd op een cheque van € 1.000.
Klanten van de De Spullewaard konden op de goede
doelen stemmen en tot onze grote blijdschap zaten
wij bij de gelukkige goede doelen.

Na een flinke regenbui was het enorm drassig in
de geitenweide. Dankzij donaties van
RaboClubSupport en Sachem konden we deze
grote stapstenen laten leggen.
Voor:

De Spullewaard én iedereen die op ons gestemd
heeft, dank jullie wel! De kinderboerderij kan het
geld heel goed gebruiken.

Het probleem van de drassigheid is opgelost en de
geiten vermaken zich uitstekend op de stapstenen:
.

Na:

Door de drive-thru bij De Spullewaard om de
cheque in ontvangst te nemen:

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