Nieuwsbrief
April doet wat hij wil !!
Per 1 april hebben we afscheid genomen van twee noeste vrijwilligers, Yvonne van Dijk en
Jacques v.d. Voort. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor de Dierenhoeve. Een bedankje is
ook hier zeker op z’n plaats. Het bestuur heeft hen eerder een kleine attentie bezorgd. Aan het
eind van de maand nemen we afscheid van Floortje. Ze heeft te kennen gegevens elders te
gaan werken. Ze blijft nog wel even de vertrouwde achterban voor Erika, Bianca en Joke. Ze
komt ook nog naar schaapscheerdersfeest in juni en kunnen mensen haar nog de hand
schudden. Op verzoek van Floortje houden we het ‘klein’.
Op 4 april werden we onaangenaam verrast, dat er (weer) ingebroken was op de boerderij. De
kluis, pinautomaat én een zakje koekjes uit het koffiehuis werden ontvreemd. Hoe verzin je
het. Maar wel een schadepost voor de Dierenhoeve. Een oproep op Facebook van onze
voorzitter bracht al gauw enige soelaas en werd er spontaan 55 euro gestort. Mooi, heel mooi
was het gebaar van de RABO bank Bollenstreek, die een bedrag van €545,- sponsorde,
waardoor er een nieuwe pinautomaat kon worden aangeschaft. Meteen is de verzekering van
de Dierenhoeve onder de loep genomen en geüpdatet.
Het groeit en bloeit op de Dierenhoeve; de lammetjes en jonge geitjes trekken volop bekijks
en is het een drukte van belang. In het vijvertje in de beestjestuin wonen nu kikkervisjes, en
kunnen we volgen hoe ze groeien. Kom gezellig langs om het te zien! Of kom een bosje
bloemen plukken in de pluktuin voor €0,10 per steeltje. Er staan ook bosjes klaar, deze kosten
€1,50 en staan bij het koffiehuis. Daar hebben we ook lekkere biologische ijsjes van het merk
Boerderij-ijs. Kijk ook naar de facebook pagina en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes.
Bianca is druk bezig met de Crowd Funding, in juni. Met de opbrengsten van deze actie
zullen nieuwe speciale kinderfietsen kunnen worden aangeschaft en kunnen de oude, meestal
kapotte fietsen naar de schroothoop. Deze actie start op de schaapscheerdersfeest op 3 juni en
wordt omlijst door nog andere activiteiten. Houdt ook hiervoor de website en facebook in de
gaten.
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