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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,
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u tweemaal
per jaar onze mooie dikke Tokkelnieuws boordevol
Dierendal nieuws.
Ook dit keer hebben wij weer veel te melden, u leest
hier alles over in deze editie die er anders uitziet dan
u gewend bent.
We hopen dat de nieuwe lay-out u bevalt; wij zijn er blij mee.
Enige maanden geleden vertelde onze imker Leendert dat hij door drukte op zijn
werk helaas het imkeren op moest geven. Dat was even schrikken want een bijenstal
zonder bijen, imker en honing dat konden wij ons niet voorstellen.
Gelukkig meldde Annet Kunneke zich; een bevlogen imker die heel graag als imker
op Dierendal aan de slag wil gaan. We zijn hier erg blij mee, dat zult u begrijpen.
Tijdens NL Doet hebben de heren en dames van de Rotary Waddinxveen en de
Lions ’t Suytende de bijenstal van top tot teen gerenoveerd, dus Annet kan aan de
slag! Hopelijk hebben wij in juni weer verse honing te koop
Wij kunnen sowieso altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken; mocht u interesse hebben;
laat het ons weten dan kunnen we onder het genot van een bak koffie of thee kijken
of het leuke vrijwilligerswerk op Dierendal iets voor u is!
Een mooi moment begin dit jaar was het verzoek van de Gezondheidsdienst voor
Dieren of zij ons mochten interviewen over het Keurmerk Zoonosen dat wij als een
van de eerste Kinderboerderijen van Nederland, in 2009, hebben behaald en ieder
jaar weten te verlengen. Waar een kleine Kinderboerderij groot(s) in kan zijn, wat
waren wij trots op dit interview.
Ook trots waren wij op het bezoek van een aantal “collega Kinderboerderijen” aan
Dierendal, dit vanuit de organisatie KinderboerderijenActief. Zij vonden het mooi en
schoon bij ons; die kunnen we in ons zak steken!
Op 27 april vierden wij traditiegetrouw weer ons Koningsfeest op Dierendal; ruim
1600 bezoekers vonden hun weg naar onze leuke attracties.
De vrijwilligers hebben in april allen weer de BHV cursus gevolgd; de bezoekers zijn
weer helemaal veilig op Dierendal. Het is belangrijk en verplicht om BHV-ers op
Dierendal te hebben en dankzij een mooie korting van Nooitgedacht Brandpreventie
zijn wij in de gelegenheid om dit met al onze vrijwilligers te doen. Dank je wel Rien
Boeren voor de zeer nuttige en op maat gemaakte BHV cursus!
Petra van Hattem verraste ons met een grote mand met prachtige zelfgehaakte
dieren welke wij mogen verkopen tbv Dierendal; enorm bedankt Petra!
In maart en april werden er weer diverse schapen- en geitenlammetjes geboren op
Dierendal, al het grut is gezond en springt heerlijk rond in de wei.
In oktober van dit jaar bestaat Dierendal 20 jaar, en DAT gaan we vieren! Op
woensdagmiddag 2 oktober maken we er een geweldig kinderfeest van en op
vrijdag 4 oktober geven wij een aangeklede borrel voor al onze trouwe sponsors; wij
hopen u dan ook te mogen verwelkomen!
Nadere informatie volgt nog, maar Save the Date!
Ik wens u veel leesplezier, 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,
vergadering 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:















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
De heer en mevr. Th. Blom-van Dillen
Van Vliet Aannemers
Van Vliet Hoveniers
Dierenkliniek de Gouwe
Christelijke BSO Waddinxveen Zie uit
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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
De heer en mevrouw R. Retel Helmrich
De heer en mevrouw Wilk en Zeelst
Mevrouw S. de Waardt-Rehorst
De heer en mevrouw D.C. van Doorn

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
VanderLOO catering/decor/events
BV
Van Eijk&Partners
Weekmarkt Waddinxveen
Protime BV*
Wielaard Fietsen
*( deze foto is van een niet helemaal up to date sponsorbord)

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


Stichting Rotondes Waddinxveen



Weekmarkt Waddinxveen



Theo Thijssenschool



Loes van Helden



NL Doet



Wecycle



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 e-mailadres : 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
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
dinsdag 22 oktober
€ 3.50
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag
Kerststukjes maken
donderdag 19 december en vrijdag 20 december
€ 3.50
15.00-16.00 uur
van tevoren opgeven graag
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Vrijwilligersoverleg en
kerstfeest
Op 22 december verzamelden we met
het grootste gedeelte van de
vrijwilligers in een restaurantje op het
Gouweplein voor ons halfjaarlijkse
vrijwilligersoverleg.
De kinderboerderij was nog even verboden terrein, want “de
Knusse Keuken” bereidde daar voor ons een verrassing voor.
De locatie was wat (erg) rumoerig om te vergaderen met een vol
restaurant om ons heen, dus dat hebben we maar zo snel
mogelijk gedaan, om vervolgens op pad
te gaan naar Dierendal en verrast te worden met een prachtige
en vooral smakelijke high tea in het leslokaal . Ook was er voor
iedereen weer het gebruikelijke kerstcadeautje.
VRIJWILLIGERS BEDANKT !!
Zonder jullie zou Dierendal niet kunnen bestaan, daarom 1x per
jaar een bescheiden feestje voor jullie!
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Kerststukjes
Op zaterdag 15 en woensdag 19
december hebben we de kerstspullen
weer uitgestald. Het groen is dan al
door ons in de dagen ervoor klein
geknipt, zodat de kinderen met niet al
te grote takken hoeven te werken. Dit
jaar hadden we ook nog extra mooi
dennengroen en skimmia gedoneerd
gekregen. We zetten de schalen met
de oase erop al klaar, zodat de
kinderen kunnen kiezen uit een
vierkante of ronde schaal. Ze beginnen
dan met het groen steken in de oase,
en dan mogen ze kiezen uit de vele kaarsen, waxinelichthouders, kerstballen,
kerstmannen, dennenappels, klokjes, enz, enz om het stukje mee te verfraaien. We
hebben zeer veel keus in materialen en kleuren, dit maakt het voor kinderen soms
erg moeilijk om te kiezen en ze hebben dan vaak toch de hulp van ouders,
grootouders of ons nodig. Na een klein uurtje zijn de meeste wel klaar en gaan trots
met hun zelfgemaakte kerststukje naar huis.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Vetdennenappels
In de kerstvakantie hebben we weer vetdennenappels gemaakt voor de
buitenvogels. Deze middag is er ook weer 2x een uur voor deze activiteit. De
vetdennenappels worden gemaakt met zoutvrij frituurvet en strooivoer voor
buitenvogels en al gedroogde openstaande dennenappels. Het frituurvet wordt
langzaam verwarmd totdat het net vloeibaar wordt waarna het strooivoer erdoor
wordt geroerd, het beste werkt dit als het nog wit is en niet te warm. We zetten de
bakjes met 3 dennenappels en 3 touwtjes klaar, de kinderen moeten de touwtjes aan
de dennenappels knopen, en dan het niet te warme vetmengsel met een lepel in de
dennenappels scheppen. Als de dennenappels helemaal vol zijn, geven we het
advies om ze nog even 12 uur in de koelkast te bewaren zodat het vetmengsel goed
uithard. Daarna kunnen ze buiten worden opgehangen en kunnen de kinderen thuis
genieten van alle vogels die ervan komen eten.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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De Theo Thijssenschool heeft ons weer een prachtige cheque van € 400
overhandigd. Dit bedrag is door de hele school bij elkaar gebracht met de verkoop
van kerstknutsels. Leerlingen en leerkrachten bedankt!
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Gouweplein activiteit “bloempotten versieren”
Voor de 2e keer hebben we een middag georganiseerd in samenwerking met het
Gouweplein. Zoals wij gewend zijn en onze ruimte dat toelaat ook weer 2x 1 uur
zodat er 2x 20 kinderen aan kunnen meedoen. Omdat dit een samenwerking is
worden wij hierin financieel in tegemoet gekomen, wat betekent dat we deze activiteit
gratis kunnen aanbieden. Deze middag stond in het teken van het voorjaar, dus de
tuin in en bollen poten. Wij dachten dit in het klein te doen, dus een bloempot en
daarin bloembollen te laten poten. Wat is er dan mooier dan eerst een terracotta
bloempot een mooi kleurtje te laten geven. De verf en kwasten klaargelegd, waarna
ze naar eigen inzicht en fantasie de bloempot konden verven. Zodra ze daar mee
klaar waren mochten ze hem vol scheppen met potgrond, en de bloembollen
uitkiezen die ze erin wilden poten. We hadden vier kleuren bloembollen, witte, gele,
roze en paarse, en ook vele soorten bloemen. Het was een zeer geslaagde middag
ondanks de mindere opkomst.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Nestkastjes timmeren

In de voorjaarsvakantie denken we aan de vogels die weer willen gaan broeden. Op
donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart hebben we daarom weer nestkastjes voor
koolmezen getimmerd. De koolmeeskastjes bestaan uit 9 delen, die in een bepaalde
volgorde in elkaar worden getimmerd met spijkers. Voor het ene kind is het erg
moeilijk, voor de andere weer makkelijk, soms vinden ze het erg zwaar en krijgen
spierpijn in hun armen. Maar met wat hulp van ons, ouders en/of grootouders lukt het
altijd wel. Wanneer het koolmeeskastje klaar is, is er blijdschap dat het gelukt is. Als
afsluiting nog een bekertje limonade en een snoepje voor het harde werk, en dan
trots naar huis.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Na een natte en stormachtige start met binnenklussen, konden we toch nog buiten
ook aan de slag. Zoveel werk verzet door ruim 20 mannen van Rotary Waddinxveen
en Lions ’t Suytende

Na gedane arbeid….

…..Hartelijk Bedankt !
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De regionale vergadering van KinderboerderijenActief werd bij ons gehouden. Jan
Hoogerbrug verzorgde een interessante rondleiding.
De pauw pronkt even extra voor het kippenhok dat wij vorig jaar door de
crowdfunding en sponsorloop van KinderboerderijenActief hebben kunnen
verwezenlijken.
Men was onder de
indruk van onze
mooie en schone
boerderij!
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BHV cursus voor de vrijwilligers
op 6 april

Ook aan de veiligheid voor bezoekers en
vrijwilligers wordt op Dierendal aandacht
geschonken. Op 6 april haalden een groot
aantal hun certificaat
BedrijfsHulpVerlener.
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Boomfeestdag
De speurtocht vanwege
boomfeestdag, die was
gepland op 13 maart, is door
zware regenbuien en harde
windstoten uitgesteld.
2 weken later, 27 maart, is
alsnog onder betere
weersomstandigheden deze
activiteit gehouden.
Rondom de kinderboerderij
was een speurtocht uitgezet
waaraan 21 kinderen
hebben deelgenomen.
Daarna was er gelegenheid om braakballen uit te pluizen, een ĺeuke bezigheid om
aan mee te doen.
Voordat de kinderen naar huis gingen, kregen zij allen een presentje in vorm van een
viooltje.
Net als voorgaande jaren is deze activiteit leuk en leerzaam.
Jan Hoogerbrug
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Educatieve middag
Ieder jaar worden door
vrijwilligers van de
kinderboerderij een aantal
educatieve middagen
gehouden voor
belangstellenden. Zij
krijgen uitleg over het
bijenleven en wat men kan
doen om de eigen tuin op
een natuurlijke manier in te
richten.
De imker gaf uitleg over
hoe belangrijk bijen en vele
andere insecten nuttig zijn
voor de bestuiving van gewassen. Zonder deze dieren zou ons voedsel onbetaalbaar
zijn. En zij doen het voor niets.
Voor kinderen was er ook een leuke bezigheid.
In een wandeling door de heemtuin werd uitleg gegeven over voorjaarsbloeiers en
hoe belangrijk zij zijn voor vele insecten en zij weer voedsel zijn voor o.a. vogels en
vleermuizen.
Mede door het mooi weer een geslaagde middag met ongeveer 25 belangstellenden.
Annet K. en Jan H.
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Pasen
Goede vrijdag 19 April staat
traditiegetrouw weer in het
teken van eieren verven. Zo’n
90 hardgekookte verse eieren
staan klaar om beschilderd te
worden. De kinderen die
komen krijgen 3 eieren om te
verven, als ze die klaar
hebben mogen ze nog een
doosje vouwen om de eieren
in mee te nemen. We maken
het gezellig door kleden met
paasfiguren neer te leggen en
potten met paastakken te versieren met beschilderde paaseitjes, die weer als
voorbeeld kunnen dienen. Alle 20 kinderen gingen weer blij naar huis, al met al weer
een gezellige middag.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline

30

Meivakantie
Deze middag is een inloopmiddag op 30 april, we staan klaar om verschillende
activiteiten te doen. Totaal mogen de kinderen uit 4 verschillende activiteiten kiezen,
te weten: spatel versieren met vilt, bloempot beschilderen, hout/gips/steentjes
verven en een schilderijlijstje of houten kaarsenbord met schelpen beplakken. De
keuze is veel en soms lastig. Dit keer waren er veel kinderen voor het verven van
hout, gips en steentjes, hierbij krijgen ze ook nog de keus uit verschillende
houtfiguren, onderzetters en klompjes. Ook in gips hebben we veel verschillende
dieren en bloemen, de stenen zijn er groot en klein. Voorbeelden hebben we genoeg
dus ook die liggen op de tafels. Er zijn 23 kinderen geweest waarvan er meerdere
ook verschillende knutsels hebben gemaakt. Het is een betaalde activiteit waarbij we
per knutsel €2,50 rekenen. Na afloop kregen ze nog een lekker zakje
stroopwafelsnippers mee naar huis.
De Doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline

31

32

33

34

35

 De pauwen gek zijn op Jan zijn net geplante
viooltjes
 Wij in oktober ons 20 jarig bestaan vieren met
een feestje
 Een van onze
pasgeboren geitjes volgens
een bezoeker op een koe
lijkt
 De stekker van de
vriezer niet in het
stopcontact zat en al ons ijs
is gesmolten
 Ellen mopperde op
de volle wasmand maar zijzelf aan de beurt was om te












wassen
Rianne Kanters vaak op de Plasweg wordt gespot met een verrekijker
Thomas niet te oud is om te puzzelen
Diana tegenwoordig ook in het dorp als quizmaster optreedt
Christa en Martijn jaren voor ons de website en Facebook beheerd hebben, zij
daar nu mee gaan stoppen en wij dat erg jammer vinden
Wij hen bij deze heel hartelijk bedanken voor hun
inzet
Wij tegenwoordig een bezoekersteller aan de poort
hebben
Studio Da Danza bij ons filmopnames heeft gemaakt
Femke in het kader van haar opleiding een
promotiefilmpje voor Dierendal aan het maken is dat
binnenkort op onze website verschijnt
Deze gehaakte dieren aan ons geschonken zijn door
Petra van Hattum om te verkopen op koningsdag
Wij van een bewoner van de Marktstraat een heerlijke
lekkernij kregen omdat we Dierendal en het park zo mooi houden
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Leendert Tanis, onze scheidende
Imker. Leendert bedankt voor al je
jaren imkeren op Dierendal, de
educatieve middagen, het
honingslingeren en niet te vergeten
de lekkere honing die we op
Dierendal mochten verkopen.

Thomas en Michael in actie
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Hallo, ik heet Annet Kunneke en ik ben de nieuwe imker op kinderboerderij
‘Dierendal’.
Ik was erg blij met het aanbod van
het bestuur van de kinderboerderij
om gebruik te mogen maken van
deze
prachtige
bijenstal.
Ondertussen staan er drie volken. Ik
wil graag mijn enthousiasme voor de
bijen met u en uw kinderen delen en
ik hoop u dan ook eens in mijn
nieuwe onderkomen te mogen
verwelkomen.
Samen met mijn man woon ik in
Waddinxveen. We hebben vier
kinderen en ik ben ook nog eens
oma van een prachtige kleinzoon
van 9 jaar. Met bijen ben ik in
aanraking gekomen toen mijn vader imker werd. Ik vond het geweldig en wist meteen
dat ik dat ook wilde. Onze kinderen waren toen nog klein en we hadden het in die tijd
erg druk met hun opvoeding. Voor bijen was toen geen tijd. Sinds alle kinderen de
deur uit zijn, heb ik daar wel tijd voor. Ik imker ondertussen dan ook al meerdere
jaren.
Naast het houden van bijen doe ik nog allerlei andere dingen op bijengebied. Bijen
maken deel uit van mijn leven. Ik ben bijengezondheidscoördinator namens de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) van Zuid-Holland. Daarvoor heb ik de
opleiding specialist bijengezondheid gevolgd bij de NBV. Als er ergens in de
provincie zieke bijen of ziek broed zijn, dan word ik erbij geroepen om te kijken wat
eraan mankeert. Soms sturen mensen mij ook foto’s, dode bijen of ziek broed toe om
te onderzoeken. Dat onderzoek doe ik dan samen met twee collega’s die net als ik lid
zijn van het bijengezondheids- en diagnoseteam van Zuid-Holland. Wij zijn dat
namens de universiteit van Wageningen. Voor ons onderzoek gebruiken wij
microscopen en allerlei onderzoeksmateriaal. Dit past goed bij mijn oude beroep als
medisch microbiologisch analist.
Sinds een half jaar ben ik keurmeester van bijenproducten. Samen met andere
keurmeesters keur ik dan honing, was, propolis en allerlei andere bijenproducten
zoals bijvoorbeeld mede, honinggebak, kaarsen, etc. Om keurmeester van
bijenproducten te worden, moet je eerst de opleiding specialist bijenproducten van
het Bijkersgilde gevolgd hebben. Door het keuren van bijenproducten houdt men de
standaard van bijenproducten op een hoog peil.
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Momenteel ben ik bezig met een opleiding voor leraar bijenteelt. Wie weet, misschien
start ik in de toekomst een jeugdimkergroep via Imkersvereniging Groene Hart, waar
ik sinds drie jaar secretaris ben. Het lijkt me erg leuk, om de jeugd te leren hoe ze
met bijen moeten omgaan. Dat past ook weer prachtig bij mijn laatste beroep: lerares
basisonderwijs. Kinderen leren dan niet alleen omgaan met bijen, ze worden dan ook
meer bewust van hun omgeving. Met bijen alleen ben je er namelijk niet. Bijen
hebben de natuur nodig en daar moet een imker ook het een en ander over weten.
Wilde bijen krijgen naast de honingbijen ook steeds meer aandacht. Zij worden nog
het ergste bedreigd. Factoren als monoculturen, verstening van tuinen en het spuiten
van pesticiden spelen hierin een grote rol. Bijen hebben biodiversiteit nodig en veel
bij-vriendelijke planten in tuinen en gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Door
gif te spuiten krijgen bijen dit via de nectar binnen en kunnen daardoor onder andere
de weg naar hun nest kwijtraken. Ze sterven dan alleen in het veld.
Gelukkig wordt men tegenwoordig steeds bewuster over de situatie van de bijen.
Rond de kinderboerderij is een ideale omgeving voor zowel de wilde bijen als ook
voor de honingbijen. Er zijn veel bloemrijke tuinen, bloeiende bomen zoals de wilg en
de lindebomen. Ik zie de eerste honing dan ook al verschijnen in mijn volken. Eind
juli hoop ik ‘Dierendal honing’ te kunnen slingeren. Misschien komt u dan van deze
honing meegenieten!
Annet Kunneke
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Interview met
Rens en Ellen in
het tijdschrift
Schaap en Geit
van februari 2019
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De pluim gaat naar Henny en Jacqueline Vis, onze Doevrijwilligers . Zij zijn altijd
maar weer aanwezig zijn bij alle activiteiten van Dierendal

En een pluim voor onze twee beheerders. Rens en Martin. Zij zorgen er, naast de
professionele zorg voor de dieren, voor dat Dierendal altijd voorzien is van de nodige
vrijwilligers
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Deze prachtige foto’s ontvingen wij
van Dagmar van Myefotografie
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