juni 2017
Kleurplaat voor de kleinste Tokkelnieuwslezertjes
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Colofon
Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Bezoekadres:
Jan Dorrekenskade-Oost 5 te Waddinxveen
Openingstijden (indien voldoende vrijwilligers aanwezig):
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Zaterdag van 09.00-16.30 uur.
Zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Op officiële feestdagen is de kinderboerderij gesloten
Bezoek ook onze website: www.dierendal.nl , volg ons op Facebook (Kinderboerderij
Dierendal) , of op :

www.twitter.com/Dierendal
Telefonische bereikbaar, tijdens openingsuren, op
0182-610777

Postadres:
Stichting Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen
Plasweg 7
2742 KA Waddinxveen

Bankrekening: NL13ABNA080.41.16.164 ten name van Dierendal te
Waddinxveen

Interesse in sponsoring?
Bel Ellen van Helden, voorzitter, telefoonnummer: 06-53287803 (na 16.00 uur) of
stuur een e-mail naar: ellen@dierendal.nl
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En voor de rest…….lees en geniet!!!

Voor het doorgeven van tussentijdse nieuwtjes,
informatie, uitnodigingen ed zouden wij graag willen
beschikken over uw email adres.

Wilt u zo vriendelijk zijn dit door te geven op
info@dierendal.nl?
Dank u hartelijk!
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Van de Voorzitter

Beste Tokkelnieuwslezers,
Op het moment van schrijven is het volop voorjaar; overal nieuw leven in de natuur
en exploderend groen.
Ook op Dierendal is het voorjaar!
In maart en april zijn er kleine geiten- en schapenlammetjes geboren, altijd weer een
prachtig gebeuren.
Goed nieuws konden we wel gebruiken want het eind van 2016 / begin van 2017 was
niet fijn: Eind 2016 was het helaas weer raak met de vogelgriep. Een aantal weken
moest Dierendal zelfs de deuren sluiten, dit vanwege een vogelgriep uitbraak in de
buurt.
Hierna moesten wij helaas maandenlang nog ons pluimvee ophokken.
Gelukkig, net voor ons jaarlijkse grote feest op Koningsdag, mocht ons pluimvee
weer naar buiten. De kippen, de kalkoenen en de pauwen genoten weer van hun
vrijheid. Doordat zij nu zo genieten is er kans op kleine babypauwtjes en kalkoentjes, zo hopen wij. Ook hebben wij het vermoeden dat er kleine Indische
loopeendjes aan zitten te komen, spannend!
We hebben een vijftal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen waardoor ons team
nu bestaat uit 35 personen; 35 personen die met elkaar zorgen dat Dierendal het
hele jaar door open kan zijn, zeven dagen per week: voor u, voor Waddinxveen!
Met een aantal vrijwilligers hebben we een mega opschoondag gehouden op
Dierendal waardoor deze er weer spik-en-span uitziet, met heel veel extra ruimte!
Koningsdag was weer een groot feest in het park en op Dierendal, het was koud
maar droog en hierdoor was het een feest deze dag met heel veel bezoekers op
Dierendal.
Een ballonclown, schminken, knutselen, kabouter Plop met suikerspinnen, het was er
allemaal en de kinderen hebben genoten deze dag! Ook daar doen wij het voor!
Het is bijna zomer, wij kijken uit naar alle activiteiten die wij weer gaan organiseren
voor u en uw kinderen.
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal, heel hartelijk voor uw steun, wens u veel
leesplezier en een fijne zomer!
Tot Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Dierendal
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Dierendal in kerstsfeer

Huur leslokaal

Het leslokaal van Dierendal kan worden gehuurd voor partijtjes, cursussen enz.
Het leslokaal heeft in 2014 een frisse verfbeurt ondergaan, en er is nieuw meubilair
aangeschaft.
Voor € 150,- kunt u gebruik maken van het leslokaal en het keukentje, liefst na
sluitingstijd van Dierendal (na 16.30 uur). Ook op zaterdag is dit mogelijk.
Ook dit jaar hebben diverse ouders het leslokaal weer gehuurd om een partijtje te
geven voor een jarig kind.
De kinderen kunnen naar hartenlust stoeien met de geitjes en ook de konijntjes zijn
aanwezig om mee te troetelen.
Dus wilt u een feestje geven, een partijtje of een cursus:
Dierendal is er ook in 2017 graag voor u!
6

Sponsoring
Kinderboerderij Dierendal wordt beheerd door de Stichting Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen. Zij wordt daarbij financieel, minimaal, gesteund door de gemeente
Waddinxveen. De gemeente stelt de, professionele, beheerders beschikbaar, dit voor
totaal 3 uur per dag. In 2017 gaat ook dit worden afgebouwd. Dit is echter bij lange
na niet voldoende, want er moet ook hooi en stro en voer worden gekocht. Telefoon
moet worden betaald, en vergeet de dierenarts niet! Verder de aanschaf van
kantinematerialen, bedrijfskleding,hokken, drukwerk, enz., enz.
Jaarlijks draagt Dierendal zelf ongeveer € 25.000,- bij.
Om de kinderboerderij in stand te houden en zoveel mogelijk evenementen te
kunnen organiseren, is de Stichting mede afhankelijk van sponsors en donateurs.
Bijna 40 bedrijven/particulieren sponsoren de kinderboerderij en zij vormen dan ook
“De Vrienden van de Kinderboerderij”
Deze bedrijven/particulieren stellen minimaal €100,00 per jaar beschikbaar voor
bijzondere attracties, evenementen en onderhoud óf verlenen kosteloos/tegen
kostprijs diensten ten gunste van Dierendal. Wij hopen dat zij dit jaarlijks blijven
doen!
Dit zijn de volgende bedrijven/personen:
























De heer en mevrouw P.J.E. van der Linde
Mevrouw M.C. Schuur-Tolhuisen
A. van de Werken
TekstUeel Communicatie
De heer en mevrouw Th.H.G. van der Velde-Enthoven
Pluimveebedrijf K. de Jong
Creative Dogs
De heer en mevrouw Kemper-Strijbis
Team Toyota van Leeuwen
Vis Waddinxveen
Wagro Groenrecycling BV
W.A. den Boer
Mommers Schoonmaak Service
Speksnijder Financieel Management
D.C. van Doorn
Blitz Events
Dhr en Mevr. F. Smit
C.H.C. Helwig-Eweg
Bedrijfs- en Kantineservice C. de Rooij
Novosan BV
Jan van der Maas
Van der Lee Hoveniers
Schildersbedrijf J. Visser &Zn
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P.G. Boere
Mevr. M. Deen
Complex-E Techniek
Mevr. Th. Blom-van Dillen
Van Vliet Aannemers
Van Vliet Hoveniers
Dierenkliniek de Gouwe
C.M. Jansen-vd Burg
Christelijke BSO
De heer T. Verweij
S. de Waardt-Rehorst
R.T.C. de Vos
Welcom bij Jaap
Keurslager P. Compeer
Woubrecht BV
Platem Bouw BV
M.W. de Jong-Steenland
Burger Boek + Kantoor BV
De heer en mevrouw Hinborch-Feenstra
De heer A. Sluijter

Daarnaast kennen wij de “Club van 20”. Dit zijn bedrijven of particulieren die jaarlijks
minimaal €250,00 storten ten gunste van de Kinderboerderij. Dit zijn de volgende
bedrijven en particulieren:





















Ben en Marianne Pereboom
Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk
Installatiebedrijf de Wit Waddinxveen
Hoodie Dier XL
Inner Wheel Club Waddinxveen
Verwey Verzekeringen
M.H. van Leeuwen
Julikids Kinderopvang
Van Delft Advocaten
P-Works
P. van ‘t Wout
RO-AD dienstverlening
De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie
Hans&Jess Modderkolk
Jaap van Leeuwen Beheer
Van der Loo party&business events
Familie van Voorst
Van Eijk&Partners
Reijm Nieuwerkerk BV
Weekmarkt Waddinxveen
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Naast deze bedrijven kunt ook u donateur worden van de kinderboerderij. U wordt
dan op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de kinderboerderij en van
de bestedingen van de donaties. U hoeft dus niets te missen! Tevens ontvangt u
dan, gratis, onze Nieuwsbrief met allerlei informatie! Dit kost, minimaal, € 15,- per
jaar.
Kostenloze diensten, eenmalige en/of extra giften ontvingen wij het afgelopen half
jaar van:


Xander Koetsier van Whisky en Wijn



Van Helden Travel, Hilversum



Irene Dekker-van Helden



Loes van Helden



Daan Groeneveld



Theo Thijssenschool



Jet en Wim Rip



Markus&Markus stroopwafels



Philip van den Hadelkamp / UMIA Oudewater



Tafelronde 143



NL Doet



Wecycle



Weekmarkt Waddinxveen



Navigate North

Heel hartelijk dank!!!

Interesse in Sponsoring?
Bel Ellen van Helden: 06-53287803 (na 16.00 uur)
of stuur een e-mail naar ellen@dierendal.nl
bankrekening NL13ABNA0 80.41.16.164

Wilt u aub uw naam en adresgegevens vermelden bij het
overmaken van een donatie!!
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Draag ook uw steentje bij!!

SPONSORING KINDERBOERDERIJ
DIERENDAL
Jaarlijks heeft Dierendal € 25.000,- eigen geld nodig voor het onderhoud van de
gebouwen, het verzorgen van de dieren enz.
Het blijft ieder jaar weer heel moeilijk om er in te slagen dit bedrag bij elkaar te
krijgen, en we zijn dan ook erg blij met uw bijdrage!
Het is op diverse manieren mogelijk om Dierendal te steunen:






Een gift in ons spaarvarken
Aanbieden van hulp in wat voor vorm dan ook
Donateur worden
“Vriend van de Kinderboerderij” worden
Lid worden van de “Club van 20”



Een donateur betaalt minimaal € 15,- per jaar en ontvangt dan 2x per jaar ons
blad Tokkelnieuws.



Een Vriend van de Kinderboerderij betaalt € 100,- per jaar en krijgt, naast
Tokkelnieuws, een naamsvermelding op het VVDK bord in het leslokaal en op
onze site.



Een lid van de Club van 20 betaalt € 250,- per jaar en krijgt, naast
Tokkelnieuws, een naamsvermelding op het bord in de stal en op onze site.
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Voor nadere informatie/het doorgeven van uw gegevens, kunt u de beheerder
aanspreken of contact opnemen met Ellen van Helden, te bereiken op 06-53287803
(na 16 uur) of per mail: Ellen@Dierendal.nl

Doe activiteiten Dierendal 2017
Kerststukjes maken
€3,50

zaterdag 17 en woensdag 21 december 2016
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Vetdennenappels maken
€3,00

donderdag 5 januari 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Nestkastjes timmeren
€7,50

donderdag 2 en vrijdag 3 maart 2017
14.00 tot 15.00 uur

Eieren verven
€2,50

vrijdag 14 april, Goede vrijdag
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Steentjes verven/ schelpen, Houten spatels versieren
€2,50
dinsdag 25 april 2017
vrije inloop vanaf 13.30 uur
Pompoenen snijden
€3,50

donderdag 19 oktober 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Kerststukjes maken
€3,50

woensdag 20 december 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Vetdennenappels maken
€3,00

donderdag 4 januari 2018
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Speurtocht boomfeestdag

woensdag 22 maart

13..30 uur

Educatieve middag

zaterdag 1 april
(uitleg bijen en wandeling tuin)

14.00 uur

Educatieve middag

zaterdag 3 juni

14.00 uur

(honing slingeren en wandeling tuin, zomerplanten)
Educatie Vlinder expo

juli, augustus, september
woensdag 16 augustus inloopmiddag vlinders
13.30 uur
vrijdag 16 september nachtvlinders kijken
20.00 uur:
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Educatieve middag

zaterdag 3 september

14.00 uur:

(overwintering bijen en kinderactiviteit )
.

Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal in december

Op 15 december werd weer het
halfjaarlijks groot vrijwilligersoverleg en de
gezellige kerstavond met activiteit en diner
op Kinderboerderij Dierendal gehouden.
De vrijwilligers zijn verplicht om hieraan
deel te nemen, dat is een van de
voorwaarden waaraan een kinderboerderij
moet voldoen om het keurmerk te krijgen
en te behouden.
Wij hebben een prachtige club betrokken
vrijwilligers!
En waar hebben we het dan over? Een
voorbeeld: onderhoud hokken en gebouw,
hoe gaat het met de dieren, wie doet de was, opruimen van de ruimten, nieuwe
dieren, lief en leed, activiteiten voor ouderen en kinderen, de prijs van de ijsjes, ‘t
keurmerk, de financiën, en het belangrijkste: de rondvraag!
Goed om dat een paar keer per jaar met elkaar te delen.
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Zonder vrijwilligers geen Dierendal!!
De verrassingsactiviteit van 2016 werd mogelijk gemaakt door de hulp van onze altijd
behulpzame vrijwilligers Henny en Jacqueline

Aantrekkelijk en spannend….
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Het resultaat!!
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Na het werken…..een heerlijk kerstdiner!!!
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De sfeer zit er goed in
Dankjewel vrijwilligers!
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Kerststukjes
Ook dit jaar stonden er weer 2 middagen gepland om kerststukjes te maken, en wel
Zaterdag 17 en woensdag 21 december. Zaterdag kwamen er 8 kinderen, hiervoor
stonden dit jaar platte vierkante en ronde schalen klaar, hierop zat een rond glazen
schaaltje gelijmd voor de oase. Ze begonnen met het steken van allerlei soorten
kerstgroen in de oase, en wel zo dat het schaaltje en de oase niet meer zichtbaar
was. Zodra dit was gedaan mochten ze van de lange schragentafels de decoratie uit
gaan zoeken voor erin. Veel kerstdecoratie is dit jaar geschonken door Fam Verkleij,
die na de uitverkoop van hun tuincentrum de overige kerstdecoratie heeft
geschonken aan dierendal, waar we heel erg blij mee waren. Dat drukt de
aanschafkosten voor Dierendal, waardoor wij de prijzen van de activiteiten laag
kunnen houden . Ook op de Woensdag kwamen er 8 kinderen een kerst
“arrangement” maken, de ouders waren verwonderd dat de stukjes op de schalen zo
mooi werden opgemaakt. Soms wat geholpen of geadviseerd door ouders, oma’s of
door ons vrijwilligers. De kinderen gingen allemaal zeer tevreden naar huis, en daar
doen we het voor. Dit jaar alles snel ingepakt voor het volgende jaar, want Dierendal
ging dicht i.v.m. de vogelgriep.

Vetbollen voor vogels
Het maken van vetdennenappels voor de
vogels stond gepland voor 5 januari, deze
activiteit kon echter niet doorgaan doordat
Dierendal was gesloten i.v.m. de
vogelgriep. We hopen dat het volgend jaar
wel weer gedaan kan worden, want vogels
vinden het tijdens een strenge winter wel
heel erg lekker om wat bijgevoerd te
worden. In Januari 2018 staat deze activiteit
weer gepland.
De Doe Vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Theo Thijssenschool groep 5 op bezoek
.
Op dinsdag 9 mei is groep 5 van de Theo Thijssenschool op bezoek geweest bij de
kinderboerderij. Zij hebben opdrachten gedaan over o.a. de geit en het konijn, de
hoogte van een boom gemeten, met een verrekijker naar watervogels gekeken, het
leven van de honingbij bestudeerd, de volière bekeken en planten op naam gebracht.
Na 1,5 uur bezig te zijn geweest gingen de kinderen weer terug naar school en
hebben zo weer het een en ander mee gekregen hoe mooi en leerzaam het op
Dierendal is.
Jan Hoogerbrug

Een van de omwonenden van Dierendal schreef het volgende hierover:
Dinsdag 9 mei bezochten
leerlingen van groep 5 Theo
Thijssenschool Dierendal.
Onder leiding van Jan
Hoogerbrug deden ze allerlei
opdrachten. Erg leuk maar
vooral heel leerzaam, want hoe
vaak kijk je nu echt naar de
poten van de eenden en luister
je naar de vogels in de volière.
En zo'n konijnencheck: vorm
oren, kleur ogen en zachtheid
vacht, een konijn is gelijk een stuk 'bijzonderder'. En kijk ook eens naar die prachtige
pauw op de achtergrond.
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Cheque van groep 8 van de Theo Thijssenschool

Groep 8 van de Theo Thijssenschool heeft geld ingezameld voor Dierendal met het verkopen
van kaartjes voor hun eigen musical. Een prachtige cheque werd door de kinderen op
Dierendal overhandigd. Daarna was er uiteraard limonade en wat lekkers en konden zij nog
een half uurtje spelen in het park, varen met het pontje en knuffelen met de dieren. Dank je
wel groep 8!
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Als het teveel herrie
wordt stop je toch
gewoon je vingers in je
oren!

Maar met je tong uit je mond gaat
het nog beter
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Nestkastjes Timmeren
Donderdag 2 en Vrijdag 3 maart stonden er weer nestkastjes klaar om in elkaar te
worden getimmerd. Op Donderdag kwamen er 5 kinderen om het uit 9 delen
bestaande nestkastje te timmeren. Te weten 2 zijkanten, 2 bodemlatjes, 1 voorkant
met vliegopening, 1 achterkant, 1 losse bodem , 1 achterkant en als laatste 1
ophanglat. Het nestkastje wat wordt getimmerd is bedoeld voor de koolmees, een
algemene tuinvogel. De koolmees heeft een zwart kapje op zijn kop en een zwarte
streep op zijn borst, ook wel stropdas genoemd. Op vrijdag kwamen er 7 kinderen
timmeren, geholpen door Opa’s en Oma’s. Wij geven als advies nog mee dat ze thuis
het nestkastje kunnen verven, naar keuze met verf, beits en of acrylverf. Dit zodat het
nestkastje wat langer meegaat

Alle hulptroepen ingeschakeld
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NLdoet op Dierendal
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NLdoet op Dierendal heeft zes kuub rommel opgeleverd! Gelukkig hebben we van
Philippus van den Hadelkamp een container gesponsord gekregen, waarvoor onze
dank. De bloembakken zijn weer geverfd en er is overal geveegd en gepoetst.
Bedankt Verhage voor het sponsoren voor een deel van de lunch, Peter Koren voor
een deel van de stofzuiger en natuurlijk heel veel dank aan onze eigen club
betrokken vrijwilligers en het hooi- & stroteam
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De weg van de dop
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1 jaar doppenactie op Dierendal voor KNGF geleidehonden
Op vrijdag 31 maart was het precies 1 jaar
geleden dat het doppen verzamelen voor
geleidehonden bij Dierendal van start ging.
Op donderdag 31 maart 2016 werd bij Dierendal
begonnen met het inzamelen van doppen ten
behoeve van de KNGF Geleidehonden.
Op de kinderboerderij werden maar liefst 22
zakken van 10 kilo verzameld, een totaal van 220
kilo. En dat allemaal door onze kleine spaarders.
Wij zijn trots op jullie!
Op het inzamelpunt van heel Waddinxveen zijn het aantal uitgezochte zakken, van
15 maart 2016 tot 15 maart 2017, 248 zakken met een gezamenlijk gewicht van
1614,5 kilo.
Naast Dierendal zijn er in Waddinxveen nog 24 andere inleverpunten waar de
doppen gebracht kunnen worden. Voor meer informatie over de doppenactie en
welke doppen/deksels er ingeleverd mogen worden, kijk op
www.facebook.com/doppenuitwaddinxveen

Het doppenteam olv Monique Baas
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Boomfeestdag
Op 22 maart werd in ons land het 60-jarig bestaan van
Boomfeestdag gevierd. Boomfeestdag is hiermee,
wereldwijd, het oudste evenement dat de jeugd betrekt bij
de natuur door het planten van bomen.
Ook in Waddinxveen zijn er op diverse locaties door
schoolkinderen bomen geplant.
Zoals voorgaande jaren is er bij de kinderboerderij
aandacht voor dit gebeuren. Kinderen konden meedoen
met een speurtocht waarin het thema van dit jaar was
verwerkt 'bomen verbinden'.
Er waren 14 opdrachten die door 38 kinderen met veel
enthousiasme werden gedaan.
Daarna was er gelegenheid om braakballen uit te pluizen. Dat zijn onverteerde
resten die roofvogels, uilen en andere vogels worden uitgebraakt. Sommige kinderen
vinden het vies, maar dat valt reuze mee. Je kunt er schedeltjes, botjes en andere
dingen in terug vinden, dit met behulp van een zoekkaart.
Nadat de kinderen de opdrachten gedaan hadden, kregen zij een mooi viooltje en
gingen voldaan naar huis.
Het was voor hun weer een leerzame ervaring.
Hennie Vis en Jan Hoogerbrug.

27

Educatieve middag met Jan Hoogerbrug en Leendert Tanis ( imker)
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De educatieve tuin
Bij de aanleg van de tuin, 4 jaar geleden, zijn verschillende gebiedjes gecreëerd. Zo
is er aan het eind van het pad bij het trekpontje een vlinderstrook aangelegd. Dit
gedeelte is beplant met struiken en planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders. Dat
zijn voedselplanten die als ze bloeien vlinders van nectar voorzien. Ook andere
insecten zoals bijen en hommels maken daar gebruik van.
Om zich voort te planten hebben vlinders ook waardplanten nodig. Dit zijn planten
waar een vlindervrouwtje haar eitjes op af zet. Koolwitjes doen dat op kool, de
Dagpauwoog (foto), Kleine vos en Atalanta doen dat op de brandnetel. Vandaar dat
er in tuin op een aantal plaatsen brandnetels staan.
Waarom doen ze dat? De rupsen die uit de eitjes komen eten alleen van deze
waardplanten. Rupsen van koolwitjes eten kool en rupsen van de Dagpauwoog,
Kleine vos en Atalanta eten brandnetels. De rupsen eten veel en omdat de huid niet
mee groeit, vervellen ze in deze periode 4 a 5 keer. Als ze volgroeid zijn zoeken zij
een plekje om te verpoppen. Na verloop van tijd, afhankelijk van de soort, komt er uit
de poppen een nieuwe generatie en is de cyclus rond.
Soorten dagvlinders die hier zijn waargenomen: Atalanta, Kleine vos, Dagpauwoog,
Landkaartje, Distelvlinder, Boomblauwtje, Bont zandoogje, Citroenvlinder,
Gehakkelde aurelia en Groot- en Klein- geaderd witje.
Wie de eigen tuin of balkon vlindervriendelijk wil maken, kan een keuze maken uit de
beplanting hieronder:
Vlinderstruik, IJzerhard, Beemdkroon, Damastbloem, Hemelsleutel, Herfstaster,
Koninginnekruid, Lavendel en Muurbloem.
Tot slot een ieder een mooie zomer gewenst met veel vlinders in de eigen tuin, voor
advies kan een ieder bij mij terecht,
Jan Hoogerbrug.
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Paaseieren Verven
Goede vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Traditiegetrouw staan we die middag weer
klaar met ongeveer 90 hardgekookte eieren en verf, om de kinderen eieren te laten
verven. Paaskleden op de tafels, paastakken in potten met allerlei gekleurde eitjes
erin gehangen, die tevens gelijk als voorbeeld kunnen dienen. Voor de kinderen
liggen er dan 3 hardgekookte eieren klaar om te beschilderen, terwijl de eieren
drogen kunnen ze een doosje vouwen om ze in mee te nemen. In het doosje komt
nog een zacht nestje van hooi, waar de eitjes op worden gelegd. Dit jaar door een
miscommunicatie kwamen er maar 12 kinderen.
De Doe Vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Jonge geitjes geboren op 20 april

31
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Tafelronde 143 schenkt Dierendal 2 ruiven

Op 23 april in de ochtend wordt Dierendal
verrast door een grote groep tafelaars en
hun gezinnen.
De twee geschonken ruiven worden
officieel aan ons overhandigd. Namens de
Tafelronde 143 bevestigt Albert de Vries
het plaatje met het logo van de tafelronde
aan de ruif

Alle kinderen en ouders genieten nog
even van al het moois dat Dierendal te
bieden heeft. Gelukkig is er weer leven in
de wei nu de kippen, kalkoenen en
pauwen zich na de ophokplicht weer laten
horen!
Tafelronde … heel hartelijk bedankt !
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We zijn er helemaal op voorbereid…
laat de bezoekers maar komen!

Dieuwke, Ellen, Henny en Diana
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Ontelbare aantallen
kinderen eb volwassenen
vermaakten zich op
Dierendal. Kabouter Plop
met zijn suikerspinnen, de
steltloper met ballonfiguren,
schminken,houten diertjes
beschilderen
koffie,thee,limonade,
stroopwafelkruimels (
bedankt Markus!) en
….natuurlijk de dieren!!
De kleine geitjes waren
voor het eerst te zien voor
het publiek
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De rij was soms lang, maar dat maakte niemand iets uit!
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In de geitenstal

en in de geitenwei

Thomas
ontmoet een
oud-vrijwilliger
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Een Vlaggenmast voor Dierendal!
Geschonken door Nico Vis
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Jonge dieren
Op 10 mei zijn er weer jonge dieren geboren, dit keer zijn het ouessantschaapjes
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Een paar weken later lekker in de wei
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Mei vakantie
Deze vakantie was eind April, dus nog
voor Koningsdag hebben we een doemiddag gehad en wel op 25 april. Deze
middag is altijd een vrije inloop,
kinderen kunnen dan kiezen uit
verschillende activiteiten om te doen.
Ze kunnen schelpjes plakken op een
schilderijlijstje, een spatel versieren met vilt en er dan een koe, poes of varken van
maken. Maar ook kunnen ze verven op hout, steen en gips, dit in de vorm van
houten spatels/pollepels/dieren en klompjes, stenen/keitjes en gipsen figuren zoals
vlinders, bloemen, schaapjes en konijntjes .Deze middag werd er vooral veel
gekozen voor het verven, de steentjes werden lieveheersbeestjes, de gipsen
bloemen en vlinder kregen allerlei kleurtjes. Al was er 1 kind die vond het witte
gipsen schaapje “wit genoeg” en gaf het alleen rode oogjes, en klaar was ie .De
houten klompjes kregen ook kleur of bloemen erop, een klompje werd geel met het
vaste patroon van een klomp erop, afgekeken naar het voorbeeld in het zaaltje. De
kinderen waren zo gezellig en geconcentreerd aan het verven.
De Doe Vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Nog een educatieve middag met Jan Hoogerbrug en Leendert Tanis

Met Leendert in de bijenstal
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Alle planten, insectenhotels, eitjes, larfjes en rupsen worden door
Jan onder de aandacht gebracht
47
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Ik geef de pen aan……
Chantal van ‘t Wout

Ik heb de pen gekregen van mijn boerderij -, Mario Party - en sportvriendin Marjolein
die ik in de zomer 2016 bij Stichting Dierendal heb ontmoet!
Ik ben Chantal van ’t Wout, 23 jaar en samenwonend met mijn partner Pascal in
Boskoop. Ik ben gek op alle soorten dieren en wij hebben thuis 2 grasparkietjes en 2
knuffelbare borstelharige cavia’s. Met dieren omgaan en verzorgen heb ik altijd al erg
plezierig gevonden. Half juni 2016 had ik mijn afstudeerscriptie ingeleverd en had ik
ineens heel veel tijd over. Ik fietste al af en toe langs de kinderboerderij om naar o.a.
de mooie vogeltjes te kijken en sprak Leo daar een keer aan. Van het een komt het
ander en toen was ik ineens na een kennismakingsgesprek met Rens en Ellen
vrijwilliger. In die zomer vond ik het heerlijk om fysiek bezig te zijn en daar te helpen.
In juli 2016 had ik mijn studie Associate Degree Officemanagement in Rotterdam
afgerond en al snel had ik een hele leuke en veelzijdige baan gevonden bij de
Hogeschool Rotterdam als opleidingsondersteuner. Ik werk voor de opleiding
Watermanagement (WAM) en regel van alles rondom o.a. de les- en toetsroosters,
excursies en studiereizen en nieuwe/aankomende WAM-studenten.
Momenteel help ik af en toe bij Dierendal als er wat minder vrijwilligers kunnen
helpen, omdat mijn werk toch wel veel tijd en energie kost en ik daarnaast ook nog
turn, jureer bij het damesturnen en samen met Pascal onze bruiloft in september
voorbereid!
Ik hoop dat jullie een beetje een beeld gekregen heb van wie ik ben en ik geef hierbij
graag de pen door aan Marthien Houweling
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Maffe Beessies
In deze rubriek willen we graag leuke,lieve, gekke foto’s van dieren plaatsen met een
klein tekstje erbij. Deze keer twee inzendingen, we hopen op veel meer !!!!
Je mag ze mailen naar wietskemulder@casema.nl
Deze werd ingezonden door: A. Lit

Jacco: “Leuk een brief”

“Jacco: “HUHH, het s een aanmaning”
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Spontaan

Rommelmarkt De Dreef deels voor Dierendal

Cadeautje van Anne-Marie van Helden
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van Bardine
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Na de plotselinge verdwijning van onze
kruidenplantjes, kregen we deze van

Jet en Wim Rip
…dankjewel!
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Paddentrapjes
Het gebeurde dagelijks dat er bij de
kinderboerderij padden en kikkers in
enkele putten vielen. Zij kunnen er niet
meer uit en gaan dood. Dan ga je op
zoek naar een oplossing, totdat ik op You
Tube een filmpje zag hoe dat op te lossen
is en ze via een soort trapje er weer uit
klimmen. Ben toen aan de slag gegaan
en heb de putten waar ze geregeld in
vielen van een stevig stuk gaas trapjes
gemaakt. En het werkt, bij controle zijn er
geen padden en kikkers meer in de
putten aangetroffen. Een kleine ingreep en de dieren zijn ermee gered.
Jan Hoogerbrug

Navigate North.
Voor het vijfde jaar op rij mocht Kinderboerderij Dierendal een prachtige cheque in
ontvangst nemen van de organisatie van Navigate North.
Navigate North: een 7000 km lang avontuur over de besneeuwde wegen naar Noord
Scandinavië. En dat in een week tijd!
Niet alleen de organisator rijdt voor een goed doel, maar ook veel van de deelnemers
rijden voor een zelfgekozen goed doel.
Zo profiteren velen van dit bijzondere avontuur.
Organisatie van Navigate North: ontzettend bedankt.
Het geld gaat deels op de bank en deels naar de nieuwbouw van ons Navigate North
Nijntjes huis!

54
























Rens en Thomas wat moeite hebben met het hijsen van een vlag…
Jacqueline hier geen enkele moeite mee had
Henny een zeldzame vlinder ving en deze per ongeluk heeft vermoord
Dieuwke de was soms wat lang in huis heeft
De klusjesmannen dachten dat de nieuwe vriezer moest worden afgevoerd
We op zondagmorgen een keer heel vroeg al bezoekers hadden….
En dat Martijn hierdoor dacht zich verslapen te hebben
De Tafelronde 143 met 30 man kwam ipv een stuk of paar…..
En dat we dus voor joker stonden met een pak koekjes en een pot koffie
De schragen van zolder niet weg mogen… ..Maar “we gebruiken ze toch niet”
Rens en Ellen een koekschaal niet in elkaar kregen geschroefd…
Jacqueline ook hier weer uitkomst bood
Nasi gek is op slagroomsoezen
Ellen iets zei over “de stekker eruit trekken” en Tino vervolgens de stekker uit
het koffiezetapparaat trok
Tijdens de kerstactiviteit de hele tafel met attributen is ingestort
Rens een noodstop moest maken op Dierendal omdat zijn toilet thuis even
buiten gebruik was
Thomas gek wordt van nagels over een krijtbord
De Dierenambulance met groot vertoon een van onze fleseendjes wilde
redden die vast zat in het ijs….
Maar dat deze helemaal niet vast zat
Gijsbert vader is geworden van een dochtertje Christine
Diny helaas heel ziek is en ons na 19 jaar niet meer kan komen helpen
De cadeautjes voor de kerst nu al bij Ellen in huis staan
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Jaarverslag 2016.
Elk jaar stellen we het jaarverslag samen van de kinderboerderij, verschillende
vrijwilligers doen hun bijdragen. We denken aan het voorwoord door Ellen van
Helden.
Activiteiten en gebeurtenissen worden door mij gedaan, het valt op dat er best veel
wordt gedaan in een jaar tijd. Mooi is te zien dat er heel wat bezoekers komen op
Dierendal : 26.814. En schoolbezoek: 282 kinderen.
Jan Hoogerbrug die actief is in de heemtuin heeft zijn gebeurtenissen van het
afgelopen jaar er in staan, Leendert Tanis die actief is in de bijenstal geeft uitleg van
de Renson Methode. In het afgelopen jaar zijn er geen zwermen geweest door deze
methode en in de toekomst hoopt hij daar mee door te gaan.
Marthien van Houwelingen geeft deskundig advies wat betreft de volière vogels. Zelf
actief in de plaatselijke vogelvereniging komt hij regelmatig de vogels controleren op
gezondheid.
Prachtig is het dat Christa en Martijn de website bijhouden van Dierendal. Een kijkje
op deze site is de moeite waard www.Dierendal.nl .
Nieuw is ons klussen team Jos en Jan met werkzaamheden die ze verrichten aan
varkensstal kippenstal en straks konijnenstal.
Ook bedanken we alle vrijwilligers voor de vele werkzaamheden die gedaan worden.
De vele doe activiteiten door Henny en Jacqueline.
Beheerder,
Rens Boogaard

ontwerp voor het nieuwe
konijnenverblijf

Het begin is er!
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Onbetaalbare krachten…. een aantal vrijwilligers
.
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En de laatste plaatjes die u ook niet
mag missen

Beheerder Martin Hofman

Toeschouwer
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Het Warnaarplantsoen weer schoon
na de vrijdagmarkt door onze
vrijwilliger Wilbert

Goed toeven op Dierendal voor
dier …

Het is Jacqueline ook nooit te veel!!
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…en voor grote en kleine mensen

Toekomstmuziek
(tent) ???

Tokkelnieuws klaar
voor verzending
naar de sponsors
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