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DIERENLOT BEDANKT ! 
03-01-2017 
Tussen de feestdagen door is het nieuwe hok gearriveerd. 
Hartstikke fijn , we hebben het op palen gezet zodat het iets van de grond staat, 
nog even perspex ervoor maken voor wind en regen en het kan er jaren tegen. 
Een prachtig verblijf voor dieren die even apart moeten zitten omdat ze 
dragend zijn of gewond. 
Ze kunnen dan rustig hun jongen groot brengen of revalideren en zijn 
makkelijk te verzorgen. 
(Donateurs van) Stichting Dierenlot weer hartelijk dank ! 
Iedereen de allerbeste wensen en een zorgzaam en liefdevol 2017 toegewenst. 

 

https://www.opvangnoach.nl/dierenlot-bedankt/
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TEGENVALLER. 
11-01-2017 
Jarenlang werden we door de N.S.H.D. (Nederlandse Stichting voor Hulp aan 
Dieren) gesteund, echter door de beslaglegging bij de N.S.H.D. lopen we sinds 
begin vorig jaar € 300,00 per maand mis. 
Dat is veel geld voor de stichting. 
Aangezien er vanuit de overheid geen vergoedingen zijn voor inheemse wilde 
dieren zoals wel bij huisdieren, was structurele steun voor stroom en voedsel, 
medicatie, vervoer enz. erg welkom. 
We hopen door donaties, (particuliere) acties of ideeën toch alles weer rond te 
breien. 

HELP ONS HELPEN. 

 

https://www.opvangnoach.nl/tegenvaller/
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REEËNVERBLIJF BESTELD EN GEPLAATST. 
03-01-2017 
Zoals verteld hebben we een stal besteld voor het reeënverblijf. 
Inmiddels hebben we het geplaatst en het is boven verwachting. 
Hier kunnen we weer jaren lang verweesde en gewonde ree – kalveren 
opvangen en verzorgen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/reeenverblijf-besteld-en-geplaatst/
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KEURMERK GOED BESTEED GEEFT ONS WEER TOT MAART 2018 EEN 

CERTIFICAAT. 

04-04-2017 
Het Keurmerk Goed Besteed heeft met zorgvuldigheid de criteria voor de 
beoordeling samengesteld en draagt bij aan een bredere transparantie van de 
diverse Goede Doelen in Nederland.  

 

 

https://www.opvangnoach.nl/keurmerk-goed-besteed-geeft-ons-weer-tot-maart-2018-een-certificaat/
https://www.opvangnoach.nl/keurmerk-goed-besteed-geeft-ons-weer-tot-maart-2018-een-certificaat/
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SAMEN GROOT VOOR DIEREN IN NOOD! 
15-01-2017 
Ook 2016 was bij Stichting Opvang Noach een jaar vol uitdagingen. Bijna 4000 
dieren hulp bieden en daarnaast uren voorlichting samenwerking onderhoud 
fondsen werven en papierwerk zorgen ervoor dat het jaar voorbij is gevlogen. 
Een van de extra werkzaamheden was het helpen van de D.A.N. 
((dierenambulance Nijmegen) door middel van voorlichting en samenwerking 
en voor het opvangen van bepaalde diersoorten uit die regio. Een andere 
bezigheid was het updaten van de site. Al waren we trots en blij met de oude 
site noodgedwongen met al de technologie was deze hard aan vervanging toe. 
Mede dankzij de vele dierenvrienden hopen we ook het aankomende jaar weer 
te werken aan kwaliteit en hulp te bieden aan inheemse wilde dieren vanuit 
Gelderland en daarbuiten. Dus alle mogelijke middelen van steun blijven van 
harte welkom. Voedsel, goederen, kleding of geldelijke donaties maken onze 
hulp om dierenleed te voorkomen of te verhelpen mogelijk. Samen groot voor 
dieren in nood. De opgevangen dieren in 2016 zijn: 32 aalscholvers en reigers, 
9 appelvinken en goudvinken, 9 volière vogels,99 ganzen en zwanen, 142 
zwaluwen, 10 gekraagde roodstaarten, 9 goudhaantjes en groenlingen, 48 
spechten, 12 boomklevers en kruipers, 34 boom en steenmarters, 31 uilen, 2 
dassen, 585 duiven, 32 buizerds, 1 dodaars, 58 eekhoorns, 254 eenden, 385 
egels, 13 bunzingen en wezels, 78 fazanten en patrijzen, 193 eksters en 
Vlaamse gaaien, 16 vleermuizen, 2 oehoes, 7 futen en roerdompen, 52 hazen, 
12 haviken en slechtvalken, 200 diverse mussen, 12 hout en watersnippen, 7 
fitissen en vliegenvangers, 11 ijsvogels, 35 kievieten en scholeksters, 215 
kauwen en kraaien, 68 meeuwen, 1 korhoen, 188 konijnen, 30 koperwieken en 
lijsters, 174 mezen, 91 meerkoeten en waterhoenders, 4 kwikstaarten, 541 
merels en spreeuwen, 38 mollen en muizen, 1 nachtzwaluw, 1 pad, 5 ooievaars, 
14 reeen, 3 raven, 31 putters en roodborsten, 27 roeken, 11 roodstaarten en 
zwartkoppen, 13 torenvalken en spervers, 7 winterkoningen en tjiftjaf, 13 
vossen, 1 vuursalamander, 1 wildzwijn, 2 waterschildpadden. 

 

https://www.opvangnoach.nl/samen-groot-voor-dieren-in-nood/


 
 

 
7 

 

 

KRIEBELS OPRUIMWOEDE ! 
9-4-2017 Heeft u ook last van lente kriebels? Mocht u dan opruimwoede krijgen 
denk dan even aan onze beestenboel. Voor de jonge dieren gebruiken we 
handdoeken, fleece en washandjes, maar ook andere textiel komt van pas. Wat 
we niet voor de dieren gebruiken kan in de kledingcontainer van Stichting 
Dierenlot alles behalve dekbedden en kussens is van hart e welkom. We krijgen 
hier een klein bedrag voor per kilo en de kleding wordt ook hergebruikt (via 
SAM). De natuur zit vol jonge dieren en vrolijke bloesem en bollen. In de 
opvang zorgen we zoals altijd dat alle soorten voedsel en melkpoeders 
klaarstaan voor de dieren. overal liggen weer nieuwe graszoden in de 
verblijven. De oudste jonge eekhoorns van dit jaar smullen alweer van de 
ingezamelde noten, mais en laatste appeltjes van de inzamelactie van vorig 
jaar. De nieuwe patiëntjes krijgen o.a. speciale melk, AD, Boerenkool, 
meelwormen, graan, maar ook walnoten,hazelnoten,mais, visjes enz. 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/kriebels-opruimwoede/
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LEZING VOOR DIERENAMBULANCE MEDEWERKERS EN CENTRALISTEN. 
 

Halle 12-04-2017 

Op 4 mei 2017 houden wij een voorlichting 
‘hoe om te gaan met inheemse wilde dieren’ 
voor ambulance medewerkers en centralisten. 
Als er binnen jullie organisatie nog (nieuwe) medewerkers zij die deze avond 
willen bijwonen dan zijn ze van harte welkom. 
Vanwege dodenherdenking willen we om 20.15 uur starten. 
Plaats: Halle 
Waar: Dorpshuis “De Korenaar” Halle 
Dorpsstraat 85 7025 AC Halle 
Aanvang: 20.15 uur 
Slot: 22.15 uur 
Graag horen we voor 2 mei 2017 wie er deel wil nemen. 
De bedoeling van de avond is kennis maken en delen voor eigen veiligheid en 
dierenwelzijn. 
Aanmelden kan via: info@opvangnoach.nl of Tel: 06-12526768 
Groeten Toon en Petra 
Opvang Noach 
(Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden voor deelnemers) 
 
 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/11446-2/
mailto:info@opvangnoach.nl
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TOPDRUKTE BIJ DIERENOPVANG NOACH IN HALLE 
18-04-17, (geschreven door Willemien Weerman) 
Vogels, vossen, hazen en eekhoorns. Het is topdrukte bij dierenopvang Noach 
nu het jonge dierenseizoen weer is aangebroken. Driekwart krijgt een tweede 
kans. ,,Maar ook euthanasie kan een vorm van hulp zijn.” 

        

Ook het baby wilde zwijntje heeft honger.  
Soms moet ze iemand teleurstellen. Zoals de vrouw die een jonge eekhoorn 
bracht die door een hond was gepakt. Het dier zat als bevroren op de grond 
maar leek verder geen verwondingen te hebben. ,,Toen ze de volgende dag 
vroeg hoe het er mee ging, was het diertje al dood. Overleden aan intern 
letsel”, zegt Petra Lesterade van Stichting Dierenopvang Noach. 

Petra is in deze tijd van het jaar de klok rond bezig met het voeren en 
verzorgen van jonge dieren. Het gaat onder meer om vossen, een wild zwijn, 
wilde eenden, hazen, eekhoorns en vele soorten vogels. Ze zijn gebracht door 
dierenambulances, natuurorganisaties maar ook door particulieren. 

 

 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/topdrukte-bij-dierenopvang-noach-in-halle/
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Petra Lesterade is de klok rond bezig met het voeren van de jonge dieren. 
 ,,Sommige zijn gewond maar veel jonkies hebben simpelweg geen moeder 
meer die voor hen zorgt ”, zegt ze. ,,Een vogel kan door een kat zijn gepakt en 
een ree kan slachtoffer geworden zijn van prikkeldraad nadat ze bijvoorbeeld 
door een hond is opgejaagd. De jongen moeten zichzelf dan zien te redden.” 
Petra heeft zojuist de jonge vos en het wilde zwijntje gevoerd. Als ze tussen de 
bedrijven door even tijd heeft voor een kop thee, gaat de telefoon. Een 
medewerker van de dierenambulance Twente wil over een half uurtje drie jonge 
steenmarters brengen. Ze zaten vast tussen een plafond.Driekwart van de 
dieren wordt teruggezet in de natuur. 

 
Elke dier en ook zijn vindplaats wordt geregistreerd. Nodig omdat de opvang in 
Halle gecertificeerd is voor inheemse dieren die vrij in de natuur voorkomen. 
Het is nog één van de weinige in het oosten van het land. In Arnhem en 
Apeldoorn zijn nog slechts opvangcentra voor huisdieren. 
Vorig jaar kwamen in totaal vierduizend dieren naar Noach. Driekwart daarvan 
is succesvol teruggeplaatst. ,,De rest ging dood of moest geëuthanaseerd 
worden. Ook dat kan een vorm van hulp zijn”, vindt Petra. ,,Gehandicapte 
dieren kun je niet terugzetten. Want dan zijn ze direct het haasje. Ons doel is 
niet om hier een dierentuin te creëren maar om dieren een tweede kans te 
geven.” 
Het liefst wil Petra de opvang, die ze geheel op vrijwillige basis samen met haar 
man Toon runt, overbodig maken. ,,Dat zou geweldig zijn. Maar voorlopig is dat 
niet realistisch. Voor veel dieren valt het niet mee om in dit kikkerlandje groot 
te worden. Wij, mensen hebben veel grond in beslag genomen, spuiten gif op 
de velden en kappen bomen waar eekhoorns, uilen of andere dieren in leven. 
Waar nog wel voldoende ruimte is om te overleven, zijn er weer andere 
bedreigingen zoals loslopende honden die dieren opjagen.” 
Opnieuw gaat de telefoon. Dit keer iemand die een tortelduif gevonden heeft. 
Over een uurtje staat hij op de stoep. Petra staat op. Controleert buiten enkele 
rennen en gaat dan opnieuw naar het binnenverblijf van de jonge dieren. Het is 
alweer voedertijd. 
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VOORLICHTINGSAVOND GOED GESLAAGD. 
Halle 09-05-2017 
Het was een geslaagde avond 4 mei j.l. Een kleine 30 man uit de omgeving 
Doetinchem-Winterswijk-NederRijn-Arnhem-Hengelo Ov. en Oldenzaal. Samen 
hebben we kennis gedeeld, tips gegeven en zo gewerkt voor veiligheid en 
vooral dierenwelzijn. Allen dank voor jullie komst en inzet ook komende drukke 
maanden overal op dierenambulances. Niets dan lof voor ons als 
organisatoren. 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/voorlichtingsavond-goed-geslaagd/
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JUMBO ZEGELTJES. 
Halle 09-05-2017 

 
De penningmeester en haar man hebben weer een avondje zitten plakken. 
DANK HIERVOOR aan hun, alle zegelverzamelaars en natuurlijk Jumbo Hollak. 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/jumbo-zegeltjes/
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OPNIEUW ONTHEFFING VOOR OPVANG NOACH 

13-07-2017 HALLE 

 
In 2010 waren Toon en Petra Lesterade blij en trots op hun ontheffing, 
toegekend door het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij, waarmee 
ze hun opvang Noach aan de Aaltenseweg in Halle verder uit konden bouwen. 
Samen met hun zoontje Shakib en het enige dier van de opvang, dat niet 
teruggeplaatst kon worden in de natuur, de ree Snuitje, gingen ze op de foto 
om het resultaat wereldkundig te maken. 

 

Onlangs nam Toon opnieuw contact op met de redactie met het verzoek om 
dezelfde foto nogmaals te maken. De aanleiding was in principe gelijk en de 
ingrediënten voor de foto waren, allemaal zeven jaar ouder geworden, nog 
steeds aanwezig. Door beleidswijzigingen en de nieuwe natuurwet zal de 
verantwoordelijkheid voor de dierenopvang per 1 juli 2017 bij de provincie 
komen te liggen en moet de Provincie Gelderland dus de ontheffing verlenen. 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/opnieuw-ontheffing-voor-opvang-noach/
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Al in een vroeg stadium nam Opvang Noach contact op met de provincie om 
niet voor verrassingen te komen staan en door een goede samenwerking met 
de gemeente Bronckhorst en de provincie mochten Toon en Petra als eerste de 
ontheffing in ontvangst nemen.  

Het woord ‘Ontheffing’ klinkt in dit verband wellicht vreemd, maar in principe is 
het verboden om ‘in het wild’ levende dieren thuis te houden. Door de 
ontheffing krijgt Noach, onder strikte voorwaarden, toestemming om die dieren 
tijdelijk te verzorgen met het doel ze, nadat ze opgeknapt zijn, terug te plaatsen 
in hun natuurlijke omgeving. De opvang is dan ook zeker geen ‘dierentuin’ 
waar iedereen binnen kan lopen. Toon: “De dieren moeten zo weinig mogelijk 
in contact komen met de mens, anders kunnen ze niet teruggeplaatst worden.” 
Petra vult aan: “Door contact met de mens zijn ze juist in de problemen 
gekomen.” 

In vergelijking met 2010 is de situatie voor de dieren in de natuur er niet op 
vooruit gegaan. Jaarlijks komen duizenden van hen in de problemen door de 
mens, die een steeds groter deel voor zich opeist met bebouwing, agrarische 
productie en recreatie. Uit een groot deel van Gelderland en Overijssel (en nog 
daarbuiten) komen die dieren richting Halle om daar weer te worden 
‘klaargestoomd’ voor terugkeer in de natuur. “Gelukkig zien we ook wel 
positieve ontwikkelingen, want steeds vaker worden er stukken 
landbouwgrond teruggegeven aan de natuur”, meldt Petra, “maar de mens 
blijft de grootste tegenstander van de natuur.” 

Voor hun missie om die dieren te redden zijn Toon en Petra afhankelijk van 
subsidies en giften, maar vooral ook van de samenwerking met andere 
organisaties, die een bijdrage kunnen en willen leveren. “We staan zeven 
dagen in de week, 24 uur per dag klaar om te helpen, maar kunnen niet alles, 
dus werken we samen met anderen en stimuleren en ondersteunen we 
collega’s bij het opzetten van een opvang en het krijgen van een ontheffing. 
Door die samenwerking kunnen we ons ook meer specialiseren en nog beter 
worden in de opvang van bepaalde groepen dieren. Zo zijn wij ons aan het 
specialiseren in de opvang van onder andere vossen”, aldus Toon. 

Gelukkig kan Opvang Noach ook rekenen op de steun van de regionale 
natuurliefhebber, die jaarlijks helpt om een deel van de wintervoorraad voedsel 
in te zamelen. Ook diverse bedrijven in de regio helpen met geld en goederen 
en in de stichting ‘Vrienden van Opvang Noach’ (u kunt allemaal lid worden) 
worden allerlei activiteiten ontwikkeld om financiën te genereren voor de 
opvang. 
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Op de website www.opvangnoach.nl vindt u naast alle informatie over de 
opvang aan de Aaltenseweg in Halle ook een beschrijving over ‘Hoe te 
handelen als u een beschadigd dier vindt’, waaruit blijkt dat een juiste 
benadering (of juist niet!) van cruciaal belang is voor de overlevingskansen 
van het dier. 

Op de foto dus hetzelfde tafereeltje dan zeven jaar geleden. De ontheffing die 
Shakib vast heeft, is de komende vijf jaar geldig en per vijf jaar zal Opvang 
Noach moeten aantonen dat voldaan wordt aan de in de ontheffing genoemde 
voorwaarden. 
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DAAR MOET MEE GEWERKT WORDEN 
Halle 09-08-2017 
Toon in actie met de nieuwe hogedrukreiniger die we geschonken hebben 
gekregen van ANIMAL CARE. 
Hartelijk dank, komt echt van pas! 

    

 

 

https://www.opvangnoach.nl/daar-moet-mee-gewerkt-worden/
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GEZOCHT DIERENVRIENDEN, 
Halle 03-09-2017 
Gezocht Dierenvrienden, 
die het leuk vinden te verzamelen voor de dieren. Eikels, beukennootjes, 
tamme kastanjes of hazelnoten zoeken “GEZELLIG!” en maïs walnoten of 
appels rapen. 

Voor de babydieren kunnen we goed handdoeken en washandjes gebruiken 
dus wie weet hebben pappa’s mamma’s ooms tantes opa’s oma’s of buren en 
kennissen er nog wat over. 

Wil je verder nog helpen dan kan het door het verzamelen van oude kleding, 
voor deze spullen (ook schoenen. lakens enz.) krijgen we per kilo wat geld voor 
de dieren dus alles is welkom. 
Maak de dieren blij en breng wat voor Opvang Noach voorbij! 
In de ontvangstruimte aan de Aaltenseweg 21a te Halle kan een ieder zijn 
ingezamelde spullen kwijt en op de laatste 2 woensdagmiddagen in september 
en de eerste 2 woensdagmiddagen in oktober tussen 14.00 uur en 17.00 uur 
zijn we er om de kinderen die ingezameld hebben een kleine attentie te geven 
als dank. 

 

https://www.opvangnoach.nl/gezocht-dierenvrienden/
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TWEE EENDJES 
29-10-2017 
Twee eendjesHet was tien jaar geleden. Mijn vriendin Petra en ik brachten 2 
jonge eendje naar Halle. Ze waren piepjong en al onderkoeld. Terwijl de winter 
voor de deur stond. Zonder hulp hadden ze geen kans gehad om te overleven. 
Sindsdien zijn we trouwe donateurs van Stichting Opvang Noach geworden. 
Dit jaar deed zich een bijzondere gelegenheid voor om iets extra’s voor Petra 
en Toon Lesterade en hun Stichting te doen. Op 14 september jl. promoveerde 
ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Gesteund door mijn werkgever, 
TeijinAramid in Arnhem, heb ik mijn promotieonderzoek aan het supersterke 
Twaron garen mogen doen. De technische details van mijn onderzoek zal ik u 
besparen.  

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/twee-eendjes/
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Ik had vrienden, kennissen, collega’s en andere genodigden gevraagd om geen 
cadeaus voor mij te kopen ter ere van de promotieplechtigheid. In plaats 
daarvan vroeg ik een geldelijke bijdrage voor Stichting Opvang Noach. Deze 
oproep heeft gewerkt. Ik hoefde zelf nog maar € 28,- bij te leggen om op 
donderdag 19 oktober een cheque ter waarde van €1000,-aan Petra en Toon te 
kunnen overhandigen. 
Die twee kleine jonge eendjes van 10 jaar geleden hebben heel wat losgemaakt. 
Ze zijn onder een infrarood lamp door Petra en Toon groot gebracht en als 
volwassen eenden weer uitgezet. Petra en Toon verdienen uw en onze 
blijvende steun om dat ook voor toekomstige jonge eendjes en andere dieren 
te kunnen blijven doen. 
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STAAT 9 DECEMBER AL IN JE AGENDA? 
 

Kennis gemaakt met Toon en Petra van Stichting Opvang Noach. Ongelooflijk 
hartelijke mensen die keihard werken om alle dieren op te vangen en te helpen, 
fantastisch om te zien, en te gek dat wij op deze manier een klein steentje bij 
kunnen dragen. 

Staat 9 december al in je agenda? We hebben namelijk nu al waanzinnige 
bands bevestigd…. We gaan nog niks verklappen, maar “someone told me 
long ago: there’s a calm before the storm” 

 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/staat-9-december-al-in-je-agenda/
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HARTVERWARMENDE STEUN VOOR OPVANG NOACH. 
HALLE 7-11-2017 
 
In Opvang Noach was het ook de laatste maand nog best druk met de 
verzorging van jonge en 
gewonde egels en andere bijzondere dieren als de hop en wielewaal. Daarnaast 
waren Toon en Petra druk 
met de voorlichting en fondsenwerven, want Noach blijft een bedrijfje (in een 
vrijwillig jasje) waar van alles 
bij komt kijken en dus ook boekhouding en financiën. 
“Vermoeiend, maar vooral ook hartverwarmend”, aldus Toon, “Omdat er zo 
veel mensen zijn, die met ons 
mee zorgen voor alle inheemse wilde dieren door eikels, maïs, walnoten, 
appels, hazelnoten en kastanjes in 
te zamelen en handdoeken en kleding te doneren. Er is zelfs een 
benefietconcert.” Petra vult aan: “Het is fijn 
om je zo gesteund te voelen. Alles blijft natuurlijk nog steeds welkom. Namens 
Toon en Shakib en de 
beestenboel van Opvang Noach wil ik iedereen bedanken voor de hulp.”  

 

 

https://www.opvangnoach.nl/hartverwarmende-steun-voor-opvang-noach/
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OPGEHEVEN 
01-03-2017 
Wegens stijgende kosten hebben we besloten het postbus nr. 183 op te heven 
vanaf 1 maart 2017. 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/opgeheven/


 
 

 
23 

 

 
 

BENEFIETFESTIVAL 

 
VARSSEVELD – Op 9 december vindt Albafest weer plaats, inmiddels de 8e 
editie. 
Het jaarlijkse benefietfestival, waarbij er geprobeerd wordt zoveel mogelijk geld 
op te halen voor Stichting Opvang Noach in Halle! 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/benefietfestival/
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De entree is zoals altijd weer gratis, dus er is geen enkele reden om niet te 
komen. De volgende bands komen naar Varsseveld om je het stof uit de oren te 
blazen: 
*Doxology 
*The Foo (Foo Fighters Tribute) 
*Loonatics 
*Floyd Rose (Pink Floyd Tribute) 
*7Tools 
*Callahan Clearwater Revival (CCR Tribute) 
*Gelre Jazz Combo 
*Whitefish (Royal Blood Tribute) 

De organisatie is weer in handen van Captain Albatross. Het bier staat koud en 
de dansvloer ligt er klaar voor. Kom dus allemaal 9 december vanaf 14:00 naar 
Café de Olde Mölle in Varsseveld. 
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ALBAFEST 2017 GROOT SUCCES. 
10-12-2017 
Zo, iedereen weer een beetje bijgekomen? Wát zijn wij trots op de waanzinnige 
dag. Wát een supertoffe editie was dit! De sfeer zat er goed in, de opkomst was 
super, alle bands waren waanzinnig en het bier vloeide alsof er geen morgen 
meer was. Helemaal te gek, hier doen we het voor! 
We hebben een prachtig mooi bedrag op kunnen halen voor Stichting Opvang 
Noach. 
Klein dankwoordje dan maar? The Foo, Gelre Jazz Combo, Ground Wire, 
7Tools, Dit-Ist (a.k.a. Floyd Rose), Doxology, Callahan Clearwater Revival en 
Loonatics Rocks: jullie waren geweldig! Wat een gave optredens, alleen maar 
positieve reacties: ontzettend bedankt dat jullie belangeloos wilden komen 
spelen. Eeuwige dank!! Tevens een extra bonusbedankje aan Jeroen Jraudio 
en Bas Rensink, we hebben nog nooit zulk lekker geluid gehad de hele dag. 
Toppers. 
Brugman Muziek, Fotokastje, Topdaken.nl Dakdekkers in Gelderland, Salon 
Perfect Skin, Libouw, JASPER MUZIEK, ELB-Tech, Sportcentrum Vital 
Varsseveld, Kapsalon Weltevreden, Menno’s Dierenwereld: ontzettend bedankt 
voor jullie sponsoring! Dankzij jullie hebben we elke band kunnen voorzien van 
een kleine onkostenvergoeding. We weten dat muziek maken een dure hobby 
is, en vonden het tof om elke band compleet onverwacht een kleine vergoeding 
aan te kunnen bieden. 

 

https://www.opvangnoach.nl/11601-2/


 
 

 
26 

 

 
Cafe de Olde Molle, wederom bedankt voor de supergoede zorgen en het 
vertrouwen. Het was weer piekfijn geregeld! 
Last but zeker not least: alle bezoekers ontzettend bedankt voor jullie 
aanwezigheid, dansjes, goede humeuren en schier eindeloze dorst. Zonder 
jullie is er geen Albafest. Een veer in jullie bipsen! 

 

 

18 december 2017 
Zojuist hebben we de opbrengsten van Albafest 2017 naar Stichting Opvang 
Noach gebracht… Samen met jullie hebben we maar liefst 702 euro opgehaald! 
Daar zijn we apetrots op, en dat is voor ons een absoluut record. De stichting 
kan dit geld ontzettend goed gebruiken en we zijn dan ook ontzettend blij dat 
we met ons feestje een heel klein steentje bij hebben kunnen dragen. 
Nog één keer: Alle bands, alle sponsoren, iedereen die heeft meegewerkt en 
álle bezoekers BEDANKT, en uiteraard ook namens Toon, Petra en Shakib van 
Stichting Opvang Noach! 
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JUBILEUMDAG VOL VERRASSINGEN. 
Halle 20-12-2017 
SOMS ZIJN ER INEENS VAN DIE MOOIE WELKOME VERRASSINGEN 
DIT ZIJN ER WAT VAN OP ONS 15 JARIG JUBILEUM. 

 

Hallo Petra en Toon, 

Vandaag heb ik het goede nieuws ontvangen dat jullie een bijdrage van de 
kerstgelden van Teijin Aramid krijgen! 

Gefeliciteerd!! 

————————————————————————————————- 

 

https://www.opvangnoach.nl/11608-2/
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In die 15 jaar veel stormen getrotseerd, 
veel dieren gered, 
veel uren gemaakt, 
veel mooie en minder mooie dingen meegemaakt. 
Op naar de volgende 15 jaar ! 

Wij zijn trots op jullie xxx Pa en Ma. 
————————————————————————————————— 

 

Al 15 jaar asiel voor alle soorten dieren. 
Met hart en ziel! 

Moge het jullie nog héél lang plezieren. 
Herman en Gerda 
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GELUK 
22-12-2017 Halle 

Als ergens geluk voor het oprapen lag, 
dan ging ik daarheen op nieuwjaarsdag, 
handen vol opgooien, hoog in de lucht, 
dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 
Langs de sterren en de maan 
zou het dan jullie kant op gaan. 
Al was het klein beetje maar, 
dan wordt het ook voor jullie 
een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

https://www.opvangnoach.nl/11594-2/
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