December 2017

Kleurplaat voor de kleine 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,
Het eind van het jaar nadert en dat betekent dat het vroeg donker, natter en kouder
wordt. Ook op Dierendal merken wij dit, minder bezoekers dan de maanden hiervoor.
Op zich is dat helemaal niet erg want dan komen we toe aan klusjes die anders
blijven liggen: wat administratie, wat onderhoudsklusjes, er is altijd van alles te doen.
Voor teambuildingsuitjes weet men Dierendal regelmatig te vinden. Medewerkers van
Protime IT-consultancy bijvoorbeeld boden in november spontaan aan om een
middagje te komen klussen. Ze hebben geverfd, onkruid getrokken, ramen gelapt en
schoongemaakt. Helemaal super!
Onze kat Arwin is een poosje de hort op geweest; vier weken lang waren wij hem
kwijt en durfden niet meer op een goede afloop te rekenen. Echter opeens zagen we
een foto van een kat die in, jawel, Moordrecht was gevonden. Inderdaad ging het om
onze eigen avonturier Arwin!
Wat hij heeft uitgespookt in die vier weken zullen we nooit te weten komen, maar wat
was iedereen blij dat hij weer terug is. Uit het asiel hebben wij nu een vriendje voor
Arwin gehaald: Roys, een lieve cyperse kroelkat. Misschien dat Arwin nu dichter bij
huis blijft.
Met de gemeente Waddinxveen zijn we nog steeds in gesprek om te bezien hoe we
met elkaar de aangekondigde bezuinigingen het hoofd gaan bieden, wordt vervolgd.
Mbt het pannenkoekenrestaurant: een enthousiaste ondernemer is toch wat minder
enthousiast geworden en heeft aangegeven het financieel niet rendabel te kunnen
krijgen. Eerdere gesprekken met oa Jan Pannenkoek, Brownies en Downies, de
Pannekoe, Ipse ed leverden wel veel enthousiasme op maar helaas niet de
benodigde centjes. We blijven ons inzetten om een restaurant te realiseren in ons
mooie plantsoen!
De kerstdagen naderen, in december gaan we met de hele club weer kerst vieren,
voor het eerst sinds jaren niet op Dierendal zelf, maar gaan we op stap!
Waarheen? Dat is nog een verrassing, maar het wordt vast weer een super
kerstfeest met elkaar.
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal, heel hartelijk voor uw trouwe steun, wens
u veel leesplezier en alvast fijne Kerstdagen.
Tot Dierendal!
Ellen van Helden,
Voorzitter Dierendal
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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!
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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 2016 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
Dierenarts C. Baas
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

7


































D.C. van Doorn
De heer en mevrouw A. de Jager-Metselaar
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
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 Waddinxveen
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
De heer E. van ’t Sant
Multicopy Waddinxveen

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
Hoodie Dier XL
Inner Wheel Club Waddinxveen
Verwey Verzekeringen
M.H. van Leeuwen
Julikids Kinderopvang
Van Delft Advocaten
P-Works
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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/Stovor beheer
Van Eijk&Partners
Weekmarkt Waddinxveen

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:


Navigate North



Ontmoetingskerk



De heer G. Nieuwland



Mevrouw D. Mulder

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!!
Mocht u, onverhoopt, willen stoppen met uw donatie , wilt u dat dan ook melden bij
op het email adres : ellen@dierendal.nl
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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.

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
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Doe activiteiten Dierendal 2018

Kerststukjes maken
€3,50

woensdag 20 december 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Vetdennenappels maken
€3,00

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

Nestkastjes timmeren
€7,50

donderdag 1 en vrijdag 2 maart
14.00 tot 15.00 uur

Eieren verven
€2,50

goede vrijdag 30 maart
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Steentjes verven/ schelpen, houten spatels versieren
€2,50
donderdag 3 mei
Vrije inloop vanaf 13.30 uur
Pompoenen snijden
€3,50

donderdag …… oktober
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Kerststukjes maken
€3,50

woensdag ….. december
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Speurtocht boomfeestdag

woensdag 14 maart
13.30 uur

Educatieve middag
uitleg bijen en wandeling tuin

zaterdag 7 april 14.00

Educatieve middag
honing slingeren en
wandeling tuin, zomerplanten

zaterdag 2 juni 14.00

Vlinder expo

juli, augustus, september

- inloopmiddag vlinders
- nachtvlinders kijken.

woensdag 22 augustus 13.30 uur
vrijdag …. september 20.00 uur

Educatieve middag
overwintering bijen en
kinderactiviteit

zaterdag …. augustus 14.00 uur

.
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Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal in juni
Op 15 juni 2017 werd weer het
halfjaarlijks groot
vrijwilligersoverleg 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.

Het vrijwilligersoverleg
wordt voorgezeten door
bestuurslid Diana Windrich
en genotuleerd door
Wietske Mulder, ook
bestuurslid.

Zonder vrijwilligers
geen Dierendal!!

En dit jaar ook nog
buiten in het
avondzonnetje
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De rolstoel 3- daagse
Op 23 juni mocht Dierendal weer 40 bewoners van Souburgh met hun 40
begeleiders ontvangen. Dat dit inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement is, was
aan de gasten te merken. Menig gast keek uit naar het inmiddels traditionele
advocaatje met slagroom. Vanwege de warmte schonken wij eerst een glas
limonade,koffie of thee met iets lekkers, daarna werd er reikhalzend uitgezien naar
de gele lekkernij, die gelukkig niet ontbrak. Daarna was ook nog tijd om met de
dieren te knuffelen.

Advocaatjes klaarmaken is wel een hele serieuze taak !!
Wat een plezier met elkaar en met de dieren
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Landelijke imkerijdag op 8 juli
Leendert tanis, onze imker heeft deze dag weer uitgebreid laten zien en horenwat er
allemaal bij komt kijken voordat wij ons potje honing op tafel hebben staan. Ook belichtte
Leendert het grote belang van bijen voor de natuur en voor ons mensen als deel van die
natuur.
Djara helpt Leendert met het
schoonmaken van de slingerton

Hart van Holland besteedt ook
uitgebreid aandacht aan het belang van
bijen; Henny en Jacqueline maken altijd
mooie aankondigingborden
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Hooien

Spontane hulp

Er gaat ook wel eens iets mis!!!

Vast in de modder

Maar daar maken zij zich niet druk
over.
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Palet Welzijn zomeractiviteit op Dierendal
Op 27 juli waren er een aantal dames op Dierendal die zich via Palet Welzijn hadden
ingeschreven. Jacqueline leidde de dames rond langs de dieren, knuffelde met een
van de varkens met hen en wist zoveel te vertellen, dat ze haast niet te stoppen was.
Daarna heerlijk aan de koffie met gebak om vervolgens door Jan Hoogerbrug door
de heemtuin geleid te worden. Daar staat onder andere de kaardenbol, een zaad dat
vroege daadwerkelijk voor het kaarden van wol werd gebruikt.
Daarna op de creatieve toer met het beschilderen van (voor de gelegenheid) grote
stenen. De concentratie straalt van de dames af op deze foto’s. weer een leuke
middag op Dierendal, de kinderboerderij voor jong en oud(er).
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Cheque van de ontmoetingskerk

Jacqueline en Ellen nemen de cheque in ontvangst van de ontmoetingskerk van
maar liefst € 1850,00. Een deel van de opbrengst van hun rommelmarkt.

Toerrit van Van Leeuwen Autocenter
Ook Van Leeuwen Autocenter houdt weer een toerrit waarvan de opbrengst voor
Dierendal bestemd is!

Taart
Wilfred werkt bij ons vanuit Klassewerk
en houdt 2x per week het
Warnaarplantsoen schoon. Dat blijft
blijkbaar niet onopgemerkt bij de
omwonenden.
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Waterbeestjes en bodemdiertjes
Het persbericht luidde:
Zaterdag 26 augustus wordt er bij kinderboerderij Dierendal vanaf 14.00 uur voor
belangstellenden een educatieve middag gehouden.
Vrijwilligers die zich met natuureducatie bezig houden verzorgen deze activiteit.
De imker zal het e.e.a. vertellen over het overwinteren van bijen.
Kinderen kunnen kleine beestjes zoeken en waterbeestjes vangen. Deze worden met
behulp van een zoekkaart op naam gebracht, later worden ze weer teruggezet op de
plaats waar ze gevangen zijn. Het is aan te raden om waterdicht schoeisel aan te
trekken en een schepnetje mee te brengen. Voor overig materiaal zorgt de
kinderboerderij.
Het was weer een feestje voor groot en klein!
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Vlinders bij Dierendal

Net als voorgaande jaren stonden de zomermaanden in het teken van vlinders. In de
lesruimte stonden panelen met informatie.
Voor kinderen was er een activiteit, zij konden een vlindermasker maken en
meedoen met spelletjes.
Op video was te zien hoe vlinders leven en wat je kan doen om de eigen tuin
aantrekkelijk te maken voor vlinders en andere insecten. Veel andere dieren zullen
daar ook van profiteren.
De laatste activiteit, het nachtvlinderen, kon vanwege de vele regen niet doorgaan.
Hennie en Jan.
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Vogels rondom Dierendal

Na de renovatie van het Warnaarplantsoen zijn in het park en bij de kinderboerderij
nestkastjes opgehangen. Kool- en Pimpelmezen maken daar dankbaar gebruik van.
‘s Winters om in te slapen en in het voorjaar en de zomer om te broeden.
De Koolmees is de grootste met een zwarte stropdas. De Pimpelmees is kleiner en
heeft een blauwgrijs petje. Als zij in de broedtijd een nestkastje hebben uitgekozen,
wordt daar een mooi nestje van zacht materiaal ingemaakt. Zij leggen 8 tot 12 eitjes
en het uitbroeden duurt ruim 2 weken. Als er jongen zijn, zijn de oudervogels van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig met het verzamelen van voedsel. Na een
paar weken vliegen de jongen uit en keren niet meer in het nest terug.
Na de broedtijd en de rui vormen ze soms
grotere groepen met andere mezen zoals
Staartmezen en Goudhaantjes en Boomkruipers
en bezoeken ze graag onze voedertafels om
zich te goed doen aan de vetbollen en
pindaslingers.
Jan Hoogerbrug
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WadCultureel: Pannenkoeken en Kunstwerken
Tijdens WadCultureel, op 9 september, was het, ondanks het slechte weer gezellig
druk op Dierendal. Buiten kon je een overheerlijke pannenkoek uit de
pannenkoekencaravan kopen en binnen mochten kinderen schilderen onder leiding
van de Waddinxveense kunstkring.
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Pompoenen bewerken voor Halloween

Op donderdag 19 oktober werden er op Dierendal pompoenen bewerkt tot
lantaarns.
Na het grote succes van vorig jaar werden er dit jaar weer lantaarns gemaakt bij
Dierendal. Maar liefst 35 kinderen deden heel erg hun best om de mooiste lantaarns
uit te hakken. Het was soms hard werken want de pompoenen moeten stevig zijn en
het uithollen viel wel eens tegen. Daar tegenover stond
wel dat de kinderen met de mooiste zelfgemaakte
creaties weer naar huis gingen.
Wegens het grote succes zal deze activiteit volgend jaar
ongetwijfeld herhaald worden.
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Protime vrijwilligerswerk

In het kader van teambuilding kwam het Waddinxveense bedrijf Protime een dagje
klussen op Dierendal. Er is geverfd, onkruid verwijderd, schoongemaakt en er zijn
ramen gelapt !

Bedankt Protime
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Onze kat Arwin
Onze huiskat Arwin heeft de gemoederen goed bezig gehouden. Arwin is 4 weken
onvindbaar geweest. Vele oproepjes op de social media leverden uiteindelijk een foto
op van een kat in…. Moordrecht … onze Arwin dus.
Wat Arwin daar gedaan heeft, we zullen het nooit weten, noch hoe hij er gekomen is.
Om zijn terugkeer te vieren waren er speciale Arwingebakjes en hebben we ook snel
gezorgd dat er weer een 2e kat bijkwam, dat is Roys geworden.
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Rens geen idee heeft wat het verschil is tussen allesreiniger en wc reiniger
Onze kippen een chique onderkomen krijgen met laminaat en isolatie
Onze grote reptielenkenner geen idee heeft hoeveel ogen een spin heeft
Uw voorzitter druk was op Dierendal maar is weggestuurd door de vrijwilligers
Wietske haar auto niet kon vinden….. maar dus op de fiets was en toch echt
maar een half advocaatje had gedronken
Thomas toen niet meer bijkwam
Ellen voor de vrijwilligers saucijzenbroodjes ging
kopen……..
….. maar dat deze allemaal weg waren toen ze
hiermee terugkwam
Wij een geit hebben die zelf zijn hok openmaakt
Jan S. met zijn fiets een paar uur te laat aankwam bij
de tussenstop in Oudewater
Henny slecht heeft geslapen vanwege de
precariorechten voor Dierendal
Ellen een half jaar heeft ge-appt met Rianne van A.
maar dacht dat het Rianne K. was
Helen werd aangezien voor de assistente van uw voorzitter
Chantal in het huwelijksbootje is gestapt
Het met Diny naar omstandigheden goed gaat en zij af en toe aanwezig is
Wij door CityMarketing zijn uitgeroepen tot Waddinxveense Hotspot
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Slimme geit
Onze beheerder wist toch echt zeker dat hij alle geiten ’s avonds in hun hok had
gedaan, toch liep er de volgende dag eentje los. De volgende avond stiekem om een
hoekje gekeken , en ja hoor, wat zijn geiten toch slimme beesten. Ze wilde blijkbaar
naar haar moeder ( en broertje) die apart stond om te gaan bevallen. We hebben ze
toen toch maar weer herenigd.
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Jonge Dieren
Er zijn nog 2 cavia’s geboren, die in de mandjes op schoot bij de
kinderen geaaid mogen worden. Onze flesseneenden in het
plantsoen kregen ook 4 jongen.
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Verwondering over de kleine Caviaatjes
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In oktober zelfs nog kuikentjes
Goed verstopt onder moeders
vleugels
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Ik geef de pen door aan………
Marthien Houweling

Ik ben Marthien Houweling. Na mijn pensionering ben ik gevraagd om de volière te
verzorgen. Vogels zijn mijn hobby. De reacties van mensen zijn zo aardig als ik in de
volière bezig ben. Als ouders met hun kinderen staan te kijken, laat ik jonge
parkietjes zien. Sprakeloos zijn ze dan. Prachtig vind ik dat. Als 12-jarige jongen
mocht ik van Jan (onze Jan H.) in de volière om te helpen voeren. Tevens mocht ik
mee vogels en nestjes kijken op zaterdagmorgen. Ik heb veel geleerd van Jan. Nu is
hij nog steeds bezig om de jeugd alle dingen over flora en fauna te leren. Het werk bij
de volière geeft mij plezier en er wordt ook gelachen met andere vrijwilligers. Door
mijn werk als opzichter bij Woonpartners Midden-Holland had ik veel contact met
mensen. Als ik nu in het park even bij de dieren ga kijken, ontmoet ik veel bekenden.
Dan worden vijf minuten een uur en moet ik vaak uitleggen dat ik vanaf mijn vijfde
jaar al kippen, vogels, konijnen en eenden houd. Dierendal is echt een plaats voor
iedereen die van dieren én van een praatje houdt. Laten we zuinig zijn op zo’n plek
en er met elkaar voor zorgen dat Dierendal blijft bestaan. Ik geef de pen door aan
Wietske Mulder

Hartelijke groet,
Marthien
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Maffe beessies

Tja als je dit doet…….

….dan krijg je dit!

……En .de volgende
generatie!

Ingezonden door Ilona
Kwaak
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Het wonder dat Stevie heet!
Na een verzoek vanuit Griekenland om voor twee zwarte kittens, in Nederland, een
thuis te vinden, stond ik ineens op Schiphol.
Ik zag hem in zijn reiskooitje en wist het meteen; die gaat nergens heen, hij blijft bij
mij en hij heet Stevie.
Stevie is nu twee jaar en zowel een snoepje als een echte dondersteen. Hij dendert
door het huis heen, de kooi met Pinky de agapornus, kent allang geen geheimen
meer voor hem. Hij springt op en neer, heen en weer en breekt eigenlijk amper iets,
maar dan krijgt hij van mij te horen: “kun je niet beter uit je doppen kijken?”
Hij apporteert, ja zeker, ook katten doen dat. Het maakt meestal niet uit met wat voor
kattenspeeltje het is, maar geef hem een speelgoedmuisje en hij gaat helemaal uit
zijn dak.
Ook vangt hij graag kikkers en padden (het echte spul dus), en ren ik tijdens het
seizoen, met regelmaat naar buiten om te redden wat er nog te redden valt van het
arme diertje. “Stevie dat mag niet” en met alle onschuld die een kat kan voortbrengen
kijkt hij mij dan aan. ”Ja maar, hij springt en piept zo leuk!” hoor ik hem dan bijna
zeggen.
Stevie verveelt zich bijna nooit, en als hij dat doet dan is hij echt vervelend. Dan
zoekt hij een hinderlaagplekje op en springt dan boven op een andere kat of een kip
in de tuin. Die schrikt zich dan het apenhoedje en dat vindt hij leuk. Ook ik ben
onderdeel van zijn spelletjes, tikkertje spelen. Onverwachts voel ik dan twee pootjes
om mijn kuit, jij bent het! Maar nooit met zijn nagels!
Al mijn pogingen om dit katertje binnen de tuin te houden, zoals schrikdraad op de
schutting, alle gaten in de haag dichtstoppen, het hielp allemaal niet.
“Ik ben een grote vent en ik ga waar ik wil” Dus moet ik hem regelmatig via de
voordeur naar binnen laten, waar hij net zo lang klagelijk blijft janken tot ik hem hoor.
“Je had ook via de tuin gekund hoor, of kon je de weg niet meer vinden?”
Ik heb geen wekker nodig. Bij het eerste ochtendgloren vindt meneer het tijd dat ik
maar eens voor zijn ontbijt ga zorgen en dat is zomers toch wel een beetje vervelend.
Hij begint te knokken met een andere kat, bijt in mijn tenen en als mijn reactie dan
een stevig trapje is vanonder het dekbed hoor ik hem, plof, op de grond belanden.
Helaas duurt dat niet lang want hop daar is hij weer en wanneer ik dan chagrijnig een
oog open trek, zit hij op of naast me en kijkt mij regelrecht aan.
Ook weet hij precies zijn kattenbak te vinden en bedekt feilloos zijn dumpje.
En hij kan op de meest snoezige manier naar je kijken.
Kortom Stevie geniet van het leven op volle toeren.
Leuk verhaal, hoor ik iedereen denken, maar dat doet mijn kat ook allemaal.
Ja dat weet ik, maar Stevie is een speciaal geval. Hij is namelijk blind! Jawel,
helemaal blind! En omdat zijn capriolen mij zelf soms nog steeds verbazen heb ik wel
eens het idee dat hij de boel voor de gek aan het houden is.
Vooral als ik zie hoe hij feilloos om een open deur, of een klakkeloos neergezette
boodschappentas heen loopt.
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Maar hij kan mij helemaal niet voor de gek houden, want die lieve schat is door een
zware infectie, al in Griekenland, zijn beide oogjes kwijt geraakt. Ze zijn er gewoon
niet meer!
Stevie is in mijn ogen een Wonder! Net als zijn naamgenoot!
Diana Windrich

Stevie

Stevie en Cavia
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Onze Angorageit geschoren !

Mijn naam?..“Princess”
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En… nog een spontane ik geef de pen aan….
Johan Kleton

Beste tokkels,
Ik heb de pen gekregen van de kinderboerderij .Ik ben Johan Kleton ik ben 60 jaar
oud,ik woon in Waddinxveen met mijn vrouw Riet Kleton wij wonen 23 jaar in
Waddinxveen bij het Gouwe Bos ,mijn hobby kanaries, nu niet meer .Ik werk nu twee
jaar bij dierendal als vrijwilliger ben gek op dieren ik kan goed met de mensen om
gaan ik vind het leuk om met kinderen om te gaan ,ik doe het onder houd in de tuin ik
hou het groen bij dat het weer netjes is voor de mensen. Ik werk drie dagen in de
week van 9.00 tot 12.00 je leert er een heleboel van de dieren en de bijtjes .Ik kan
goed met Jacqueline en Rens en Thomas om gaan en de andere medewerkers ik
heb er plezier in ,ik vind het leuk op de boerderij ik doe ook het onder houd in het
park papier prikken ,je leert ook wat van de plantjes ,ik hoop dat jullie een beetje een
beeld hebben gekregen van mij wie ik ben ,ik geef de pen aan een ander veel
plezier op de kinderboerderij
van Johan Kleton
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En nog een paar mooie plaatjes op Dierendal

Charlotte en Isabella

Pauwen
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Het konijnenverblijf is
bijna klaar!

Nog even een kastje verven
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Bedankje op
Facebook van
Doppen uit
Waddinxveen
We blijven sparen
voor dit mooie doel!

38

En onze laatste actie: opvang tijdens de onderwijsstaking
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