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Lente is begonnen!
U heeft het wellicht al gezien op onze Facebook- en Instagram pagina: de lente is al begonnen op de kinderboerderij hoor! Binnen korte tijd bevielen onze Clun Forest schapen beide van 2 lammetjes, onze dwerggeit
van een bokje en ook beviel Tessa, één van onze Nederlandse Landgeiten, van een tweeling.
We zijn erg blij met deze geboortegolf en genieten van de kleintjes die ronddartelen in de wei. Binnenkort
verwachten we nog kleintjes bij onze Nubische geit en bij Rixt, onze andere Landgeit dus wij kunnen met
recht zeggen dat bij ons de lente wel begonnen is.
Mocht u dus voor de broodnodige frisse neus en wandeling langs lopen, blijf dan gerust even staan en geniet
mee van het kleine grut in de wei. Een mooi positief beeld in deze lock-down!
Dotje
1 Maart jl. is helaas onze Nederlandse Landgeit Dotje overleden. Toen Dotje 1 jaar oud was kwam ze samen
met haar zus Dirkje bij ons wonen en ze was vanaf die tijd een vast gezicht in onze wei.
Dotje was een rustige geit die zich graag liet aaien, vaak even naar je toekwam zodat je achter haar oren kon
krabbelen en kon goed opschieten met kinderen.
Ze was het enige dier dat vanaf de oprichting van de Beestenboel nog bij ons was en is bijna 17 jaar oud
geworden.
Het zal wennen zijn zo zonder haar, rust zacht lieve Dotje…

Penningmeester gezocht (m/v)!
Na 16 jaar trouwe dienst heeft onze penningmeester Jan Stoops
aangegeven dat hij eind van dit jaar stopt met zijn werkzaamheden.
Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Lijkt dit u leuk, bent u goed met cijfers, jaarrekeningen of weet u
iemand in uw omgeving die zich wil inzetten voor de Beestenboel?
Reageer dan en stuur ons een bericht! U kunt contact met ons opnemen
via dorienwerps@gmail.com
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Klussen op de Beestenboel
De afgelopen weken is ons klusteam druk geweest met onderhoud, opknappen en renoveren van onze
kinderboerderij. Zo werden begin februari de bomen gesnoeid en versnipperd en wordt op dit moment hard
gewerkt om een nieuw keukenblok in het beheerdershuisje neer te zetten. Het nieuwe keukenblok is
mogelijk gemaakt door Vébé keukens en opbrengsten uit de Rabobank Clubactie.
Ook een groot compliment aan onze klussers Tom, Mick en Anton, we zijn blij met jullie, de Beestenboel
wordt steeds mooier dankzij jullie!

Certificaat Wecycle Recycle binnen!
Zoals u wellicht weet is de Beestenboel een Wecycle-inleverpunt. U kunt bij ons oud
elektrische apparaten of kapotte spaarlampen inleveren.
Door dit te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten gemaakt
worden. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en
wederom produceren.
Dit wordt ook wel de circulaire economie genoemd.
Omdat we al een tijdje succesvol e-waste inleveren hebben we vorige week een
certificaat ontvangen en wat zijn we hier trots op!
Winter op de Beestenboel
En toen viel een aantal weken geleden sneeuw!! Het leverde prachtige, mooie en grappige plaatjes op, zoals
de enorme ijspegel die onze vrijwilligster Laura aantrof
. Geniet u mee?

Welkom!
We mogen weer een nieuwe vrijwilliger verwelkomen: Yvonne van den Heuvel.
Yvonne gaat helpen met de eindronde en zal aan het einde van de dag zorgen dat de
dieren verzorgd achter gelaten worden voor de nacht.
Welkom op de Beestenboel Yvonne! Veel plezier toegewenst bij ons!
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