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Kleurplaat voor de kleineTokkelnieuwslezertjes
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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

Bestuur:
Ellen van Helden
Diana Windrich
Wietske Mulder-Geerling

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,
In dit voorwoord probeert de voorzitter altijd
terug te blikken op het afgelopen half jaar en
een inkijkje te geven in de komende plannen.
Het valt mij op dat we op Dierendal steeds
actiever worden, het lijkt haast niet mogelijk,
maar het is echt zo; continue zijn we bezig
met de organisatie van diverse activiteiten.
De bewoners van Huize Souburgh zijn
gezellig op de koffie geweest en de
vrijwilligers van Dierendal zijn zelf onlangs
afgereisd naar Souburgh, met een konijn, een
cavia en een lammetje; wat een feest was
dat !!

Koningsdag was weer het feestje van het jaar; zoveel activiteiten te beleven op
Dierendal. Het was een prachtige, drukke en droge dag met ongeveer 2000
bezoekers.
Natuurlijk werden we ook dit voorjaar weer verblijd met jong grut: schaapjes, geitjes
en muskuseendjes werden geboren. Ook was er dit voorjaar een paplammetje; de
liefhebbers om haar een flesje te geven stonden in de rij.
Het afgelopen half jaar hebben wij ook weer onverwachte giften ontvangen; onder
andere van de ING Bank, leerlingen van de Theo Thijssenschool en de Dick
Brunaschool en van de Remonstrantse Gemeente: heel hartelijk dank allemaal!
Het bestuur is bij de ALV van ons overkoepelend orgaan geweest, de Stichting
Kinderboerderijen Nederland. Na een bestuurlijk dipje zijn zij erg goed bezig voor
hun leden, en waar wij zelf vreselijk blij mee zijn: het Keurmerk komt weer terug!
Qua onderhoud aan onze gebouwen hebben we een grote hulp gehad aan de
medewerkers van de Gemeente Waddinxveen: tijdens de gemeentelijke
Organisatiedag kwamen zij met 8 man sterk klussen op Dierendal, en dat hebben wij
geweten: het gebouw is in de beits gezet, de meubels zijn gesopt en de heg is
gesnoeid! Dank kanjers!
Begin juni organiseerden wij een grote sponsorloop tbv Dierendal. Het was een leuke
dag, alleen viel het aantal deelnemers wat tegen. Toch is er voldoende geld
opgehaald, in combinatie met “Juni Crowdfundingmaand” , om een nieuw kippenhok
te kopen, dat was namelijk het doel van deze sponsorloop.
Eind juni komt de Dierenambulance uit Gouda naar Dierendal; iedereen is welkom
om hier een kijkje te komen nemen.
Ook in juni hebben wij op Dierendal een cursus voor de vrijwilligers gepland staan;
het opfrissen van ieders kennis en kunde is altijd nuttig.
Wat ook nog leuk is om te melden: op 7 juli aanstaande organiseren wij ism
Concordia een concert “Roseetje op een kleedje” in het Burgemeester
Warnaarplantsoen. Dit in een eenmalig door ons gehuurde muziektent.
We willen dan polsen bij de inwoners hoe men aankijkt tegen een muziektent in het
plantsoen; hoe leuk zou het zijn als deze er permanent zou staan?
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Sinds kort zijn er contacten met het Bruisnest; zij willen mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt op Dierendal plaatsen; dat is een mooie samenwerking waar
iedereen blij van gaat worden.
De gemeente Waddinxveen heeft op Dierendal de bestrating en een speeltoestel
vervangen, en wat is het mooi geworden!
Zelf hebben we pleinplakkers, een knikkerbak en vogels waar vogelgeluiden
uitkomen aangeschaft evenals twee wipkippen, waarvan eentje wordt gesponsord
door 24/7 ICT, het bedrijf van de heer Nomad de Leeuw!
Er bereiken ons signalen dat het nieuwe College van de Gemeente Waddinxveen de
opgelegde extra bezuinigingen op Dierendal gaat terugdraaien, wauw! Dat is mooi
nieuws, kunnen we eindelijk, na jaren, verder zonder de angst om noodgedwongen
te moeten sluiten!
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal, heel hartelijk voor uw trouwe steun, wens
u veel leesplezier en kom gauw eens kijken hoe mooi het is geworden op Dierendal!
Tot Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Dierendal
.

Het bestuur van kinderboerderij Dierendal bestaat uit:
Vlnr: Diana Windrich, Wietske Mulder en Ellen van Helden
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Dierendal is ook zwerfboekenstation, maar dit plekje is ook heerlijk om
rustig een boekje te lezen ….
.. en om kleine
diertjes te
bekijken.

Of wordt jij hier
bekeken???
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Huur leslokaal
Het leslokaal van Dierendal kan worden gehuurd voor partijtjes, cursussen enz.
Het leslokaal heeft een aantaljaar geleden 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 2018 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. 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, onderhoud gebouwen, 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.

Ruim 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
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Speksnijder Financieel Management
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
De heer A.E. Hoogerbrug
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
S. de Waardt-Rehorst
R.T.C. de Vos
Welcom bij Jaap
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
Pieta en Ajit Ramchandani-van Veldhoven

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 Waddinxveen
Verweij Verzekeringen
M.H. van Leeuwen
Julikids Kinderopvang
Van Delft Advocaten NV
P-Works
RO-AD dienstverlening
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De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie
Hans&Jess Modderkolk
Jaap van Leeuwen Beheer
Van der Loo Catering
Van Eijk&Partners
Weekmarkt Waddinxveen
Protime BV
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.

Kosteloze diensten, eenmalige en/of extra giften ontvingen wij het afgelopen half jaar
van:


De heer en mevrouw van Wichen



Albert Heijn Gouweplein



Loes van Helden



ING bank



Wecycle



C. Beljaars



Theo Thijssenschool



Dick Brunaschool



Souburgh



Remonstrantse Gemeente Waddinxveeen

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 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

Pompoenen snijden
€3,50

donderdag 25 oktober
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Kerststukjes maken
€3,50

zaterdag 15 december/ woensdag 19 dec.
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Vetdennenappels voor de vogels
€ 3.00

donderdag 3 januari 2019
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Educatieve middag
Beestjes zoeken en bijen info

zaterdag 1 september
14.00 uur

Vlinder expo

juli, augustus, september

- inloopmiddag vlinders
- nachtvlinders kijken.

woensdag 22 augustus, 13.30 uur
vrijdag 31 augustus, 20.00 uur
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Rondleiding door
twee echte ridders

Stamppottenbuffet

ijspret

14

Vijwilligers in het zonnetje gezet
Eens in de zoveel jaar en als de financiën het toelaten, worden de vrijwilligers met
een uitje in het zonnetje gezet. Dat was dit keer een heel koud winters zonnetje. Op
15 december zijn we met ons allen naar het Archeon geweest, waar we een
rondleiding door het Romeinse Rijk kregen door twee echte ridders, die ons nota
bene met fakkels op kwamen halen van het parkeerterrein.
Toen we een stuk wijzer waren geworden hoe het leven zich in die tijd afspeelde,
konden we aanvallen op een heerlijk winters stamppottenbuffet. Iedereen heeft zich
daar flink tegoed aan gedaan en heeft gezellig met elkaar zitten kletsen.
Daarna mochten we gebruikmaken van de ijsbaan!! Heel wat vrijwilligers die in geen
jaren op de schaats hadden gestaan hebben zich weer op glad ijs gewaagd!
Daarna weer huiswaarts met nog een klein presentje en de nieuwe uitgave van
Tokkelnieuws.
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Vetdennenappels voor
de vogels
Op 4 januari worden er in het
leslokaal vetdennenappels
gemaakt. Deze activiteit is
voor de vogels buiten, het
maken van deze vetbollen is
heel eenvoudig. Je neemt een
touwtje, een dennenappel,
zoutvrij frituurvet en strooivoer
voor buitenvogels. Als eerste
knoop je het touwtje aan de
bovenkant van de
dennenappel. Het frituurvet wordt iets verwarmd zodat het net vloeibaar is, dan meng
je het strooivoer erdoor en schep je het met een lepel tussen de dennenappel. Als je
hem goed vol hebt geschept is er van de dennenappel niets meer te zien. De middag
is succesvol verlopen, zo`n 16 kinderen hebben meegedaan, en gingen blij naar
huis.

De doe-vrijwilligers
Hennie en
Jacqueline
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Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal op 1 februari

Op 1 februari 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, ‘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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Alarmerende berichten in de krant

En het is toch zo goed toeven op
Dierendal
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Statiegeldactie bij AH Gouweplein

De januari statiegeldactie van Albert Heijn aan
het Gouweplein heeft in een maand tijd maar
liefst € 132,70 opgebracht !!
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Souburgh op bezoek
In het kader van Nl doet, kwamen de bewoners van Souburgh met hun begeleiders
op de thee bij Dierendal
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Nestkastjes
Timmeren

Als het voorjaar wordt
dan denken we alweer
aan de vogels die gaan
broeden. Dus staat
onze jaarlijkse middag
in het teken van
nestkastjes timmeren.

De 2 middagen waren dit jaar 1 en 2 maart. Alle onderdelen van het nestkastje zijn
los gekocht en worden door ons zelf samengesteld. Maar helaas voor ons kwamen
er maar 9 kinderen op af. Als de 9 koolmezenkastjes worden opgehangen en de
koolmezen gebruiken ze om te broeden, zijn er weer veel jonge koolmezen, want een
koolmees legt gemiddeld zo`n 6 tot 9 eieren. Reken maar uit 9 x 6 koolmezen zijn 54
jonge mezen extra door de kinderen in elkaar getimmerde nestkastjes, mooi resultaat
toch !
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Cheque van van de Theo Thijssenschool

Met de verkoop van zelfgemaakte kerststukjes brachten de leerlingen van de
TheoThijssenschool maar liefst € 400 op voor Dierendal. Een van de groepen mocht
de cheque aanbieden en nog even lekker knuffelen met de dieren, iets drinken of in
de geitenwei spelen.
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Dick Bruna school op Dierendal met cheque van € 300
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In maart was kinderboerderij Dierendal als een van de vijf goede doelen
geselecteerd voor de actie “Help Nederland vooruit” van de INGbank. Door het
vergaren van stemmen konden wij 1000-5000 euro winnen.
Met 178 stemmen waren wij vierde en wonnen maar liefst € 1500

De bestuursleden Diana en Wietske nemen hier de cheque in ontvangst bij ING
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Boomfeestdag “Maak het buiten beter”
Woensdag 14 maart was het
weer zover, de Nationale
Boomfeestdag. Ook
kinderboerderij Dierendal doet
daar ieder jaar aan mee in de
vorm van een speurtocht. Het
thema dit jaar was 'Maak het
buiten beter'. De kinderen
konden aan de hand van een
vragenlijst het gevraagde
invullen, soms best wel
moeilijk. Dan geven we
voorzetje en komen ze er wel
uit.

36 Kinderen hebben aan de speurtocht meegedaan, na afloop gingen de kinderen
richting huis met een mooi viooltje.
Jan Hoogerbrug

… en weer in het Hart van Holland!
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Jonge dieren geboren in maart
Een van de mooiste en meest bezochte
jaargetijden is natuurlijk de lente.
Er werden weer heel veel geiten- en
schapenlammetjes geboren.
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29
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Paaseieren verven
Traditiegetrouw verven we op goede
vrijdag paaseieren. Vlak van te voren
worden zo`n 90 verse eieren hard
gekookt. We liggen paaskleden op de
tafels waar gekleurde eitjes op staan,
zodat de kinderen een idee kunnen
krijgen wat ze erop kunnen verven.
Ook komen er potten met paastakken
te staan met daarin allerlei gekleurde
en geverfde paaseitjes, die ook weer
als voorbeeld en inspiratie kunnen
worden gebruikt. Tevens staat alles
ook nog eens heel gezellig en kom je
gelijk in de paasstemming. Nadat de
22 kinderen dit jaar hun 3 eieren
hadden geverfd konden ze nog een
doosje vouwen om de eieren in mee
te nemen, daar kregen ze dan nog
een nestje van hooi in zodat de
eieren lekker zacht mee naar huis
konden.
Omdat er veel jongens- en meisjes
lammetjes zijn geboren, krijgt
iedereen nog een lange vinger met
roze of blauwe muisje getrakteerd
De doe vrijwilligers
Hennie en Jacqueline
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Vrijdag de 13e : geluksdag voor het pluimvee.. Einde ophokplicht

De pauw heeft de hele dag staan pronken, maakte niet uit naar wie.

En Johan heeft het
meteen
waargenomen en
het kippenhok
eens goed
uitgemest!
32

Dierendal op de schop op 18 april
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En al voor koningsdag weer klaar!! Wat is het mooi geworden!

34

Daar is onze kat Arwin het ook helemaal mee eens, goed toeven in het
nieuwe speeltoestel.
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Martin maakte een prachtige serie foto’s toen de muskuseendjes uit
hun ei kropen.
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Meivakantie
Op 3 en 8 mei hadden we weer 2 doe-middagen gepland, deze middagen gaan we
aan de slag met natuurlijke materialen zoals hout, steen, gips en schelpen. Met deze
materialen kun je mooie creaties maken, zo kun je houten lijstjes en doosjes met
schelpen versieren, houten spatels met vilt beplakken zodat het een mooi dier wordt
en kunnen ze houten dierfiguren, stenen en gips verven .Ze kunnen op de stenen
zelf creatief zijn of naar de vorm kijken en er een dier van verven. Met een bekertje
limonade en een snoepje tussendoor waren het weer 2 gezellige middagen.
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Tawiza

Een aantal dames van Tawiza zijn op 23 mei op Dierendal op bezoek geweest.
Tawiza is een groepje dames uit andere culturen dat onder begeleiding leuke uitjes
maakt.
Deze keer bij ons. Zij kregen uitleg over hoe vlinders leven en hoe je je tuin
vlindervriendelijk kunt maken.
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Groep 3 van de Theo
Thijssenschool: educatief
uitje

Best nog moeilijk die vragen, maar
met een beetje hulp…

Dank u wel meneer Jan
Hoogerbrug voor deze
fijne ochtend !
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Souburgh
Op 25 mei hebben Diana, Thomas en Wietske de ouderen in Souburgh bezocht met
2 cavia’s , een konijn en een geitenlammetje. Wat een vertedering bij de ouderen. Al
spoedig kwamen de verhalen los over vroeger. “Ik had vroeger ook….”
Een prachtig bezoek!
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Jan Hoogerbrug weer
actief met uitleg in
“zijn”heemtuin op de
educatieve middag van 2
juni

Imker Leendert Tanis
vertelt over de bijen

50

Nieuws uit de Heemtuin

Het gedeelte van de tuin naar
het trekpontje is nu zover klaar
dat wat ik voor ogen had nu is
bereikt. Dat wil niet zeggen dat
er aan onderhoud niets meer
moet gebeuren. Er is altijd
onderhoud nodig, je blijft altijd
bijsturen.
De bijentuin die ook bij de tuin
hoort is moeilijk te onderhouden,
veel overheersende planten als
zevenblad, riet en kweekgras zijn moeilijk met de schoffel te bestrijden. Daar komt
nog bij dat je rekening moet houden met de bijen, je heb zo een steek te pakken.
Nu is gekozen om de eerder genoemde planten enkele keren per jaar af te knippen
en af te ruimen. Planten die nuttig voor de bijen zijn blijven staan. Afgelopen winter
zijn een paar stroken omgespit en van het voorjaar ingezaaid met kruiden die nuttig
zijn voor bijen en andere insecten.
Nu maar afwachten wat het effect zal zijn, maar het is ook weer een uitdaging.
Jan Hoogerbrug.
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ACTIE……

52

Organisatiedag van de
Gemeente
Waddinxveen

…. en luie varkens
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Hooi- en stroteam

Het zit niet altijd mee!

Renske, dochter van vrijwilliger Helen…. Jong
geleerd……
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Dat verdienen al deze fantastische vrijwilligers!!

Toch??
56

Ik geef de pen aan….

57
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Sponsorloop voor nieuwe kippenhokken
In de maand juni is een landelijke campagne gestart voor kinderboerderijen. Dit
natuurlijk om mens en dier en ook natuur dichter bij elkaar te brengen. Er zijn twee
delen: een crowdfunding, waar in een ander stuk over geschreven wordt en men kon
ook een sponsorloop organiseren. Het bestuur riep meteen “sponsorloop, leuk!”, en
zo geschiede. Daar het voor ons de eerste keer was en we veel steun kregen vanuit
de landelijke actie Kinderboerderijen Actief Toer, bleek dat er toch best veel bij kwam
kijken.
Denk aan het traject meten en uitzetten met lint e.d., EHBO, starttoeter,
vergunningen, inschrijfformulieren, vlaggen, water voor de lopers, beloninkjes etc.
En natuurlijk het meest belangrijkste: het bekend maken!
Dus RTW radio interview, Hart van Holland, flyeren en niet te vergeten social media.
Het inschrijven moest gebeuren via een speciale site, daar kon meteen betaald
worden en kreeg Dierendal een mooi overzicht van het aantal deelnemers dat we
konden verwachten. Ook waren er sponsorformulieren die de kinderen konden
meenemen.
Twee routes: 1 voor 4 t/m 7 jaar (60 meter = rondje volière) en een voor 8 t/m 88 jaar
(375 meter = rondje Warnaarplantsoen).
En elke dag kwam er een update via de computer binnen en oef……dat viel tegen!
Op zaterdag 9 juni was het zover. Onze burgemeester zou het startsein geven. Met
in totaal 8 geregistreerde deelnemers hadden wij besloten het toch door te laten
gaan in de hoop dat er spontane aanlopers kwamen. En… die kwamen ook. Nee,
niet in grote getale maar wel met dikke sponsorformulieren!!
Het was een schitterende dag en de deelnemers waren super fanatiek. Aangespoord
door hun familie en fans en natuurlijk de vrijwilligers van Dierendal, verslonden ze het
ene rondje na het andere. En ze hadden zichzelf allemaal een doel gesteld en dat
zouden ze halen ook! De jongste deelneemster was pas twee jaar en rende samen
met pappa, ze vond het geweldig. De oudste deelneemster, (neen ik noem geen
leeftijd, maar ze was wel al oma) deed haar rondjes gezellig met een flinke
wandelpas.
Voor diegenen die per route de meeste rondjes wisten te maken (en dus ook het
fanatieks aan het sponsoren waren gegaan) was er behalve de bellenblaas, leuke
poster en een gezonde appel, ook een speciale prijs.
Door Hoodie, dierenwinkel in Waddinxveen, was een cadeaubon van 25 euro
geschonken en de andere winnaar, die geen dieren thuis had, kreeg wat hij wilde:
een inspreekbare kaart.
Samen liepen deze kanjers voor maar liefst 400 euro bij elkaar!
En daar is Dierendal en zijn de kippen heel blij mee!
Heel veel dank!!!!
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Startsein door burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis

De jongste groep renners en hun supporters
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Oudste groep

Actie !!

En de groep vrijwilligers die het
allemaal weer mogelijk maakte
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Wilfred een hele zere arm had maar er wel alles mee kon doen
Henny de emmer Hermalite tegen kwam op zolder en beide nu zijn geverfd
We van Complex-E Techniek een mooie stroomkabel cadeau hebben gehad
Jan de Tuinman gek is op rode zakdoeken met een luchtje
Thomas een prima landmeter is
We een mooie korting kregen bij schildersbedrijf Visser
Boekhandel Burger ons flink heeft gesponsord voor de Sponsorloop
Ook De Bas Speelgoed dit heeft gedaan
Ellen een konijnTJE heeft geadopteerd maar dit een Vlaamse Reus bleek
Jan en Jos prachtige nieuwe dierenverblijven hebben gebouwd inclusief
laminaat en isolatie
Alleen de douche en keuken hierin nog ontbreken
De koekjespot in de keuken wel erg vaak leeg is
Ellen na een valpartij in het park een nieuwe broek moest kopen
Na lang zoeken de knikkerbak terug werd gevonden op zolder
De zolder alweer een opruimbeurt nodig heeft
Johan heel goed de regels kent wat betreft honden op Dierendal
KINDERBOERDERIJ DIERENDAL ROOKVRIJ IS SINDS 16 JUNI 2018
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Crowdfunding voor nieuwe kippenhokken
In het stukje over onze sponsorloop werd de crowdfunding actie al genoemd.
Crowdfunding is een manier om geld in te zamelen voor een bepaald doel.
Men vraagt dan een bepaald bedrag om iets specifieks mee te kunnen doen.
Dit is een onderdeel van de Kinderboerderijen Actief Toer.
Dierendal heeft dus nieuwe kippenhokken nodig en stelt als einddoel 800 euro.
De helft hiervan is gelukkig al binnen dankzij de sponsorloop. Maar we zijn er nog
niet!
Crowdfunding is een prachtige manier om iets te bereiken maar heeft ook een groot
nadeel.
Als men het namelijk niet voor elkaar krijgt om binnen een bepaalde tijd het
gevraagde bedrag binnen te halen, dan worden alle donaties teruggestort naar de
donateurs. De crowdfunding is dan mislukt en Dierendal eindigt met niets.
Dat zou heel jammer zijn want dan hebben we een half kippenhok en de helft van de
kippen heeft dan pech! Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren.
Daarom roepen wij iedereen, met een hart voor Dierendal en kippen, op om een
donatie te doen. Hoe klein dan ook. Daar staat vanuit Dierendal voor elke donateur
een klein cadeautje tegenover.
Op de website www.voorjebuurt.nl/kinderboerderijen staan alle campagnes vermeld.
Gaat u naar de ‘lopende’ campagnes, dan komt u vanzelf Dierendal tegen. De weg
wijst zich dan vanzelf. Let wel op: tegen de tijd dat deze Tokkelnieuws u
waarschijnlijk bereikt, zijn er nog maar een paar dagen over om actie te ondernemen.
Dus kom op! Dierendal, alle dieren en de vrijwilligers rekenen op u!
Alvast heel veel dank!
Het Bestuur, Ellen van Helden, Diana Windrich, Wietske Mulder
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