December 2018

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
Bestuur:
Ellen van Helden
Diana Windrich
Wietske Mulder-Geerling
Redactie Tokkelnieuws:
wietskemulder@casema.nl
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 en dergelijke 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,

Wat is er weer veel gebeurd het afgelopen half jaar
op Dierendal:















Er is door veel kinderen weer heel creatief geschilderd op Dierendal, zoals
altijd weer onder leiding van de Waddinxveense Kunstkring.
Rob den Boer heeft weer heerlijke pannenkoeken gebakken vanuit de Lions
pannenkoekencaravan.
De fietstoerrit van van Leeuwen Autocenter heeft weer een hoop geld
opgeleverd voor Dierendal.
Vrijwilligers van het Bruisnest hebben onze buitenmeubels weer piekfijn in de
verf gezet.
Een spontane aanmelding van Leonie Ruit; zij wilde komen schilderen, en zij
heeft een deel van het gebouw en de hele blokhut weer tiptop in de lak gezet.
De crowdfundingsactie tbv Dierendal heeft een prachtig mooi kippenhok
opgeleverd.
We kregen een mooie cheque van het Baggercollectief Brugweg en een mooi
geldbedrag van de Rotary Club Waddinxveen.
De Stichting Rotondes Waddinxveen betaalt twee jaar lang onze dierenarts
kosten.
We hebben weer geweldig leuke middagen voor de kinderen georganiseerd
waarbij de pompoms maken er wel uitsprongen.
Onze vrijwilligers hebben een dag lang een hele interessante cursus
Dierverzorging gevolgd.
Dierendal was medeorganisator van het enorm geslaagde “Roseetje op een
Kleedje” in het Warnaarplantsoen.
De Goudse Dierenambulance is op Dierendal geweest en iedereen kon een
kijkje nemen in de ambulance.
Dansstudio Da Danza heeft filmopnamen gemaakt op Dierendal.

U leest hier alles over in deze dikke Tokkelnieuws!
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal, heel hartelijk voor uw trouwe steun en
wens u veel gezondheid en voorspoed in 2019.
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 een aantal jaar 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 2019 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
De heer en mevrouw J.T. Lindenboom-Rohenkool
Mevrouw F.M. Poulissen-Pastoor
TekstUeel Communicatie
De heer en mevrouw Th.H.G. van der Velde-Enthoven
Dierenarts C. Baas
De heer Roel van der Voort
DE heer en mevrouw R. Retel Helmrich
Team Toyota van Leeuwen
Vis Waddinxveen
Wagro Groenrecycling BV
De heer H.G.P van Zeelst en mevrouw A.M. van de Wilk
Speksnijder Financieel Management
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De heer en mevrouw A. de Jager-Metselaar
Blitz Events
Dhr en Mevr. F. Smit
Bedrijfs- en Kantineservice C. de Rooij
Novosan BV
Jan van der Maas
De heer A.E. Hoogerbrug
Schildersbedrijf J. Visser &Zn
Mevr. M. Deen
Complex-E Techniek
Mevr. Th. Blom-van Dillen
Van Vliet Aannemers
Van Vliet Hoveniers
Dierenkliniek de Gouwe
Christelijke BSO Waddinxveen Zie uit
R.T.C. de Vos
Welcom bij Jaap
Woubrecht BV
Gouwe Bouw BV
M.W. de Jong-Steenland
Burger Boek + Kantoor BV
De heer A. Sluijter
De heer en mevrouw 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
Hoodie Dier XL
Inner Wheel Club Waddinxveen
Verweij Verzekeringen
M.H. van Leeuwen
Julikids Kinderopvang
Van Delft Advocaten NV
P-Works
RO-AD dienstverlening
De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie
Hans&Jess Modderkolk
Jaap van Leeuwen Beheer
Van der Loo Catering
Van Eijk&Partners
Weekmarkt Waddinxveen
Protime BV
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Weekmarkt Waddinxveen
Wielaard Fietsen
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 J. van Wichen-Geertsema



Rotary Club Waddinxveen



Souburgh



Humanitas BSO



Baggercollectief Brugweg



De heer Frank Thijs



Paul en Ilse van der Horst



Silvio van Vliet



Gerben Nieuwland



Van Leeuwen Autocenter



Eric en Astrid van ‘t Sant

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 emailadres : 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 en de vele andere bijkomende kosten.
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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Activiteitenkalender Dierendal 2019

Vetdennenappels maken
€ 3.00

donderdag 3 Januari
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag

Nestkastjes timmeren
€ 7.50

donderdag 28 februari en
vrijdag 1 maart
14.00-15.00 uur
van tevoren opgeven graag

Speurtocht Boomfeestdag

woensdag 13 maart
13.30 uur

Educatieve middag:
Bijen en wandeling tuin

zaterdag 30 maart
14.00 uur

Eieren verven
€ 2.50

Goede vrijdag 19 april
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag

Steentjes verven, schelpen
plakken en spatels versieren
€ 2.50

dinsdag 30 April
vrije inloop vanaf 13.30 uur

Educatieve middag:
zaterdag 25 mei
bijen, heemtuin, zomerbloeiers, 14.00 uur
kleine beestjes
Vlinder expo

juli, augustus, september

Inloopmiddag Vlinders

donderdag 29 augustus, 14.00 uur

Nachtvlinders kijken

vrijdag 6 september, 20.00 uur

Educatieve middag:
Overwintering bijen,
Kinderactiviteit waterbeestjes

zaterdag 7 september, 14.00 uur

Pompoenen snijden
€ 3.50

dinsdag 22 oktober
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag

Kerststukjes maken
€ 3.50

donderdag 19 december en
vrijdag 20 december
15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag
11
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Cursus dierverzorging voor de
vrijwilligers
Op 16 juni verzorgde Stefan Vink van het
Wellantcollege uit Houten een interessante
en interactieve cursus dierverzorging voor
de vrijwilligers van Dierendal. Hoe pak ik
een dier op, hoe bepaal ik het geslacht,
wat is goed voer, hoe check ik de
gezondheid van het dier? Dit en nog veel
meer kwam allemaal aan bod.
Behalve leerzaam, ook erg gezellig.
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Geslacht, gezondheid en gewicht
bepalen

14

Tussendoor lunchen bij Verhage

15

16

Bewoners Huize Souburgh op bezoek

Op 22 juni kwamen de bewoners van Huize Souburgh weer hun jaarlijkse bezoekje
aan Dierendal brengen. Het weer was niet heel aangenaam, dus we verbleven in het
leslokaal en de stal.
Het gebruikelijke advocaatje met slagroom ging er des te beter in.
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Crowdfundingsactie en sponsorloop

De crowdfundingsactie en sponsorloop begin juni hebben maar liefst €902.00
opgebracht. Daarvoor hebben we dit prachtige kippenhok aan kunnen schaffen.
Namens de kippen nogmaals heel hartelijk bedankt als u hieraan uw bijdrage, in
welke vorm dan ook, heeft gegeven.
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Roseetje op een kleedje
BERICHT:
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Wat een prachtig
feestje in het
Warnaar –
plantsoen.
Onze voorzitter
Ellen heeft zich hier
heel sterk voor
gemaakt, samen
met Mirjam van
Concordia ….
.. en zie wat een
gezelligheid zij
teweeg hebben
gebracht met hun
plan. Ooit een vaste
muziektent??
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Nieuwe sponsor van Dierendal: Wielaard Fietsen

Het Buurtcadeau

Dierendal, ook in het
welkomstpakketje dat
nieuwe bewoners
van Waddinxveen
krijgen
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Buitenspeeldag Humanitas
Het is alom bekend dat voor het welzijn van het kind het belangrijk is om regelmatig
buiten te spelen.
Vandaar dat kinderopvang
Humanitas op 17 juli in het
Warnaarplantsoen een
buitenspeeldag had
georganiseerd. Daar werden
spelletjes gedaan die wij
vroeger ook als kind hebben
gedaan.
Tussen de spelletjes door
kwam er regelmatig een
groepje kinderen op Dierendal
om onder begeleiding te
knutselen, met een konijn te knuffelen en bezig te zijn met een speurtocht.
Hoewel het een drukke dag was, ongeveer 80 kinderen, was het toch een leuke en
leerzame bezigheid.
Jan Hoogerbrug
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Het Baggercollectief Brugweg Noord

Het Baggercollectief Brugweg Noord
hield na de baggerwerkzaamheden
een bedrag van € 300 over.
Wat een fantastisch gebaar om dat
aan Dierendal te schenken.
Nogmaals onze hartelijke dank
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Vlinderactiviteiten
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Vlinderactiviteiten
In de maanden juli, augustus en september wordt er bij de kinderboerderij aandacht
besteed aan vlinders. In de educatieve lesruimte is een kleine expo opgezet, daarop
wordt uitgelegd hoe vlinders leven en wat men kan doen om de eigen tuin
aantrekkelijk voor hen te maken. Ook zijn er boeken ter inzage en is er veelal iemand
aanwezig voor vragen.
Voor kinderen was er over dit thema een knutselmiddag: er zijn vlinderspelletjes
gespeeld en er kon een vlindermasker worden gemaakt.
Het nachtvlinderen leverde 22 soorten op, van de buxesmot waren er vele op het
doek te zien.
Deze zomer was deze vlinder overal massaal aanwezig, wat tot gevolg had dat veel
buxussen door de rupsen van deze vlinder er kaalgevreten uitzagen. Alleen jammer
dat dan de gifspuit wordt gebruikt om de rupsen te doden, en dat is juist het voer
voor jonge mezen die eraan dood gaan.
Het is afwachten hoe de aangetaste buxussen er na de winter uitkomen.
Het vlinderteam
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Dierenambulance Gouda op bezoek

Op 31 augustus kwam de dierenambulance uit Gouda naar ons toe. De
vrijwilligers vertelden ons over hun werk en we mochten allemaal een kijkje
nemen in de ambulance of zelf even voelen hoe het is om in een hok te zitten.
Wat een feestje voor de 25 bezoekers.
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Zomeropvang

Iedere zomer vangt
Ellen van Helden
dieren bij haar thuis
op ten bate van
Dierendal.

Chapeau Ellen!
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Het Kabouterpad
Dit jaar zijn kinderen van de groepen 1 en 2 van peuterspeelzaal Lotje en de
buitenschoolse opvang Biblebonz uit Gouda op bezoek geweest. Zij hebben het
kabouterpad gelopen dat uitgezet is op het terrein bij de kinderboerderij.
In totaal 10 kabouters
hebben voor de kinderen
een opdracht die ze in
groepjes van 5 onder
begeleiding doen. Al doende
leren ze hun zintuigen te
gebruiken.
- Dat kan zijn door te
luisteren naar geluiden,
bijvoorbeeld het kraaien van
een haan en een
overvliegend vliegtuig.
- Aan bloemen ruiken, ruiken ze lekker of vies.
- Een toastje met honing van onze eigen bijen proeven.
- Met de handen voelen in een voeldoos waar geen enge dingen in zitten.
- Een liedje zingen, meestal hoor je dan het liedje van kabouter spillebeen.
Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten is er nog gelegenheid voor een
bezoekje in de dierenweide en kan er met een konijn worden geknuffeld.
Na een tijd van komen is er weer een tijd van gaan en keren zij voldaan terug.
Jan Hoogerbrug
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Nieuws uit de Heemtuin

In juni was het 5 jaar geleden dat met de aanleg
van de tuin is begonnen. Op enkele plaatsen
zijn toen boomstammetjes neergelegd.
Geweizwammetjes (onder) en elfenbankje
(boven) zijn nu te zien.
In een volgende Tokkelnieuws wil ik er
uitgebreider op ingaan en over deze bijzondere
organismen vertellen.
Jan Hoogerbrug
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Hooi- en stroteam
Wat verrichtten zij weer een hoop
werk, vrijwillig voor Dierendal.
Wederom heel veel dank daarvoor.

33

34

Waddinxveense Kunstkring en
Dierendal samen op WadCultureel
Op 9 september heeft Dierendal ook meegedaan aan het culturele evenement
WadCultureel. Kinderen konden silhouetten schilderen in het leslokaal van
Dierendal. Er zijn werkelijk prachtige schilderijen gemaakt.

Toch handig ,
een stal om je
schilderij te laten
drogen
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Toerrit van Van
Leeuwens
Autocenter

Op 15 september was er weer een toerrit van Van Leeuwens Autocenter, waarmee
het geweldige bedrag van € 600 voor Dierendal werd opgehaald.
Dank Van Leeuwens Autocenter en dank aan alle wielrenners/ toerritters
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Dierendag
Het Centrum
Gouweplein heeft ons
benaderd of we op 3
Oktober, de dag voor
dierendag, een leuke
activiteit wilden
organiseren.
Na even nadenken
en overleggen
hebben we besloten
de activiteit te doen.
We zijn gaan
nadenken en
uiteindelijk kwamen
we bij het idee om
een loopvogel te
maken, wat mooi
aansluit bij het thema
dierendag.

De loopvogel wordt gemaakt met pompoms, houten stokjes en touw.
Het is de bedoeling dat de kinderen de pompoms zelf maken, door wol om
een kartonnetje te draaien.
Uiteindelijk bleek dit best moeilijk voor de kinderen, toch moesten ze er
twee maken.
Als de pompoms klaar zijn kunnen ze beginnen om de nek en poten, die
gemaakt zijn van wol, aan het lijf en de kop te knopen.
Wanneer dat klaar is moeten ze weer met touw aan de gang, ze moeten
het lijf, de kop en de poten aan de stokjes knopen.
Als dit klaar is en de vogel helemaal in elkaar zit krijgen ze de kans om de
vogel te versieren met veren en wiebeloogjes.
Het eerste uur liep wat uit door de moeilijkheidsgraad van de knutsel, en
waren ze er geen uur, maar ruim anderhalf uur mee bezig.
Ondertussen stonden de ouders met kinderen voor het tweede uur al
ongeduldig te wachten.
Ondanks dat deze knutsel
moeilijker was dan
verwacht heeft iedereen
het naar z'n zin gehad en
vonden zelfs de ouders, die
nu een soort van verplicht
waren te helpen, het erg
leuk.
De doe-vrijwilligers, Hennie
en Jacqueline
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Een middagje weer lekker kind zijn
Donderdag 8 november mochten wij weer de Wit-Rusland kinderen verwelkomen.
Via een speciale stichting komen de kinderen naar Nederland voor een periode van
zes tot acht weken. Het zijn kinderen uit het gebied van de kerncentraleramp bij
Tsjernobyl. Vele hebben gezondheidsproblemen en komen om aan te sterken en
zich te kunnen ontspannen. Zij verblijven bij gastgezinnen in Waddinxveen en Gouda
en worden begeleid door een tolk en een leerkracht die ook de schoollessen
verzorgd.
Op de kinderboerderij werden ze verwelkomd met limonade en lekkers. Er waren
spelletjes die buiten gespeeld konden worden, zoals grote mikado en een werpspel,
het speelhuisje en natuurlijk de wipkippen. Binnen werd een knutselactiviteit gegeven
waar heel geconcentreerd aan werd gewerkt.
En natuurlijk was er heel veel interesse in de dieren. Schapen en bokjes aaien in de
weide, knuffelen met de varkens en konijntjes. Ook heerlijk ravotten in de speeltuin in
het Warnaarplantsoen en het park zelf
hoorde erbij. Aan het eind van de
middag mochten ze hun geschilderde
houten diertjes meenemen en daar
zaten echt kleine kunstwerkjes bij,
zoals u op de foto’s kunt zien.
Het was een geslaagde middag, de 25
kinderen genoten en onze vrijwilligers
wuifden ze met een zeer voldaan
gevoel uit. Wij kijken nu al uit naar de
volgende groep kinderen die ons komt
bezoeken, ze zijn altijd welkom.
Het Bestuur.
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De kinderen uit WitRusland
Om de paar jaar komen er kinderen uit WitRusland een aantal weken naar Waddinxveen om aan te
sterken.
Ze waren donderdag middag 8 november te gast op Dierendal, buiten de
dieren die ze kunnen bekijken en aaien stond er ook een activiteit klaar.
We hadden 8 verschillende houten boerderijdieren klaar liggen, die ze dan
met acrylverf konden beschilderen.
Alle 25 kinderen hebben 2 boerderijdieren beschilderd, ze waren erg
enthousiast en hebben erg hun best gedaan en er een mooi dier van te
maken.
De meegereisde Russische leerkrachten vonden het zo'n leuk idee dat ze
zelf ook graag de 8 verschillende dieren wilden hebben, om die op de
school waar ze lesgeven in Rusland over te nemen op karton en voor elke
klas een ander knutselproject te bedenken rondom de beestjes.
Voor iedereen was het een geslaagde middag.
Hennie en Jacqueline
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Kinderboerderij Dierendal op de vrijwilligersmarkt in
“Cultuurhuys de Kroon”
Donderdag 11 oktober was er door
Vrijwilligerswerk Waddinxveen, een avondje
georganiseerd in Cultuurhuis de Kroon. Allerlei
stichtingen en verenigingen waren
vertegenwoordigd om in contact te kunnen
komen met eventuele vrijwilligers. Er waren 23
deelnemers, variërend van de Dierenambulance
tot jobcoaches en natuurlijk was ook Dierendal
aanwezig. Ellen, Jacqueline en Diana kozen hun
sta-tafeltje en begonnen met het uitstallen van
onze ‘waar’. Bestaande uit onze foldertjes,
sponsorkaarten en ook de twee kippen uit onze
verkoopstal gingen mee. Neen, geen echte
kippen natuurlijk! En dat was maar goed ook
want een jongetje vond ze wel heel erg lief en
liep er het hele zaaltje mee door.
Het was gezellig en bij tijden druk en natuurlijk
probeerde iedereen een zo mooi mogelijk
verhaaltje te vertellen aan een ieder die maar langs liep.
Dierendal is dringend op zoek naar weekendvrijwilligers. Mensen die alleen of met
zijn tweeën enkele uren op de zaterdag en/of zondag de kinderboerderij open
kunnen houden. Het werk is vrij simpel, gewoon gezellig en gastvrij zijn, een vraagje
beantwoorden, misschien eieren of een ijsje verkopen. Het “zware”werk, zoals
hokken schoonmaken e.d., wordt door de weeks gedaan en de beheerder zorgt voor
het voeren van de dieren in de ochtend. Ook voor het weer binnenhalen van de
geiten en schapen en het afsluiten komt de beheerder aan het eind van de dag weer
terug.
Bent u een dierenliefhebber, houdt u van
kinderen en een babbeltje meldt u dan
aan. De kinderboerderij wacht op U!
Tot Dierendal!
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Herfst Vakantie
Al voor het vierde jaar op rij hebben we gekozen om
pompoenen uit te hollen als de herfst knutsel.
Het uithollen van de pompoen is afgekeken van
Halloween, dus worden er voorbeelden gezocht die
met halloween te maken hebben, zoals enge
gezichtjes, vleermuizen en heksen.
Ook was het lokaal helemaal in Halloweensfeer
gebracht met spinnenwebben, vleermuizen en
vlaggetjes.
Natuurlijk hebben we voor die tijd al samen met Ellen
een hele auto vol met pompoenen gehaald.
De kinderen krijgen twee keer een uur de tijd om een
mooie pompoen te maken.
Deze keer werkte de media niet erg mee, we denken
dat we hierdoor niet zo’n groot aantal kinderen
hadden.
De kinderen die wel geweest zijn
vonden het erg leuk en zijn
allemaal met een mooie pompoen
naar huis gegaan, dus het was
toch een geslaagde middag.
De doe-vrijwilligers, Hennie en Jacqueline

43

44

45

-Wij heel veel
dit er

geweldige vrijwilligers hebben en
maar een paar zijn
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-Rens voor de derde keer opa is geworden
-Ellen een konijntje adopteerde en dit een Vlaamse Reus
bleek te zijn
-U op Dierendal uw oude kleine elektrische spullen kunt
afgeven en wij hier handige opbergdozen voor hebben
-U op Dierendal tassen kunt ophalen voor uw lege flessen en
ander glas
-Marthien zijn sleutels in de volière lagen en hij er niet meer
in kon
-Vrijwilligers ook pas zaten opgesloten in de volière
-Vrijwilliger Bart een hele emmer koud water over zichzelf kiepte
-Thomas is aangevallen door een rat
-Thomas zichzelf per ongeluk vast heeft gespijkerd
-Een pompom wat anders is dan een pompoen
-Helen steeds handiger wordt met het loslaten en binnenlaten van
de geiten
-Rens en Aletta zeer illegaal bramen hebben geplukt
-Thomas gezellig de stal aanveegde waar een net geschilderde
kist stond
-De borstels voor de varkens gebruikt zijn om bezems van te maken
-Jan S. zelf nieuwe vrijwilligers aanneemt en Jan S. ook van flink snoeien houdt
-Rens zijn hulp aanbood bij het sjouwen met 50 pompoenen maar we toen al klaar
waren
- Diana de verkeerde kleur haarverf heeft gebruikt en er nu bij loopt als een
wandelende aubergine (haar eigen woorden)
- Ellen in de zomer heel veel dieren thuis opvangt en alle baten naar Dierendal gaan
- Leonie Ruit niet op de foto wilde, maar wel voor Dierendal een deel van het gebouw
en de blokhut heeft geschilderd
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Deze nieuwe wipeend werd
ons geschonken door
24x7 ICT
Dankuwel 24x7 ICT

De drie ouessantschaapjes
van Dierendal vonden een
goed onderkomen bij fam.
van der Horst

Dank aan “het Bruisnest” voor het schilderen van
het buitensetje

In het kader van dag van het Respect zamelden
deze twee dames van het Coenecoop College
geld in voor Dierendal
Dank jullie wel
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De Pluim, een nieuw rubriekje in Tokkelnieuws. Bedoeld om onze vrijwilligers maar
ook alle andere mensen een complimentje te geven voor hun extra inzet en ideeën.
Net zoals de meneer die een keer langs kwam met een taart omdat wij het zo leuk
deden op Dierendal. U kunt iedereen aanmelden.
Deze keer hebben wij een pluim voor:
* Leendert Tanis, onze imker, omdat hij dit jaar de
opbrengst van zijn bijenstal aan Dierendal heeft
geschonken.
* Hennie en
Jacqueline Vis, omdat
zij op korte termijn een
superleuke en
creatieve workshop
hebben gegeven. Een
heuse vogel gemaakt
met pompoms, die als
marionetten bespeeld
kunnen worden.

* Ellen van Helden, omdat zij ongeacht haar hele
drukke leven het toch altijd voor elkaar krijgt om in het
weekend Dierendal open te houden. Ellen is er
gewoon toch als er geen andere vrijwilligers of
bestuursleden kunnen komen.
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Maffe beessies
D: Dus je weet het; geen vogeltjes, geen libellen,
geen kikkers, geen
vlinders!

S: Geen kikkertjes? Niet eentje?

De avonturen van Stevie (met een knipoog)
Het katertje zonder oogjes.
D= het baasje
S= Stevie
D: Stevie, ik moet even weg, hou jij een oogje in het zeil?
S: Welke had je gewild; linker- of rechteroog?
D: Geeft niets schat, ik knijp wel een oogje dicht.
S: Ja, jij wel!
D: STEVIE, DE BANK IS GEEN KRAPPAAL!
S: He, ik ben blind niet doof!
D: Sorry knul, ik had de deur dicht moeten doen.
S: Ik wil een blindegeleidehond!
D: Ok, ga maar, maar voor donker terug zijn.
S: Uh, ik snap hem niet....
D: Stevie, weg met die dode muis!
S: Raar mens, het is een kikker.
D: Neen niet via de voordeur naar binnen willen, je moet in de tuin blijven.
S: Is dit de tuin dan niet?
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D: Au, ja dan moet je maar beter uit je doppen kijken.
S: x*# ~xq^*!
D: Jij neemt ‘naast de pot pissen ‘ wel erg letterlijk, niet?
S: Ik heb echt zo goed mogelijk gericht hoor.
D: Hoe kom jij in hemelsnaam op het dak van de schuur?
S: In hemelsnaam, hoe kom ik er af?
D: He Stevie, zullen we een spelletje spelen? ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ‘.
S: Hahaha, hij is leuk, grrrrr.
D: Stevie, je bent echt uniek!
S: Dat had van mij wel wat minder gemogen!!
D: Hou op met dat gedraai om me heen, ik breek bijna mijn nek
S: Hihi...je hebt toch ogen in je hoofd....?!
D: Kom knul, tijd om bedje te gaan
slapen.
S: Ja lekker, ik heb mijn oogjes al
toe. Prrrrrr.
Diana Windrich

Hee meiden, hiervandaan is het
uitzicht veel beter!!!
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Bok en Ram.
Elk voorjaar willen we weer lammetjes en jonge dieren zien in de wei.
Om dit voor elkaar te krijgen moeten we in het najaar op zoek naar een gezonde bok
(mannetjes dier geiten) en een ram (mannetjes dier schapen)

Deze mannetjes dieren moeten bovendien ingeënt zijn tegen de Q-koorts.
Q-koorts kunnen mensen ook ziek van woorden dus is het best belangrijk om
preventief de dieren in te enten.
Gelukkig heerst deze ziekte niet meer in Nederland.
Om aan deze eisen te voldoen bellen we naar collega’s van andere
kinderboerderijen of naar een erkend bedrijf.
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Dit jaar hebben we een mooie ram uit Alphen, en een dwergbok uit de Zustertuin in
Bodegraven. Vooral geiten vertonen in het najaar gedrag dat wijst op bronstigheid.
Ze vertonen onrustig gedrag, kwispelen en mekkeren veel, tijd dus om met de geit
naar de bok te gaan. De bokken hebben rond de bronstperiode een sterke
bokkenlucht. Zodra de geiten dit ruiken gaan de hormonen opspelen.
Na de dekking noteer ik de datum in de agenda en tel alvast 148 dagen vooruit,
zodat we de verwachte datum van aflammeren hebben.

Beheerder Rens.
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Het nieuwe
konijnenverblijf
is klaar
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De Jekko om kleine huishoudelijke
apparaten in te zamelen, ook op
kinderboerderij Dierendak

Dierendal op het Waddinxveense
Monopolyspel
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Kinderboerderij Dierendal is Rookvrij

We meldden het al in de
Tokkelnieuws van juni
2018, maar het kan maar
niet vaak genoeg
genoemd worden.

Ook in het Algemeen Dagblad worden we
vermeld
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in de volière , die door Marthien verzorgd wordt
Jonge kwartels
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Onze onmisbare Thomas, ditmaal als “Ridder te Paard”
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