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Voorwoord

Van de voorzitter

Ook 2014 was weer een levendig jaar op Dierendal; het leslokaal en de keuken
zijn geverfd (met dank aan de medewerkers van Convenient en de dames van
Inner Wheel) en voorzien van nieuwe vloerbedekking (met dank aan fa. Van der
Linde), waardoor alles er weer fris en fruitig uitziet.
Aan de gebouwen is groot onderhoud verricht (met dan aan Jan-Piet Sant)
waardoor we weer jaren vooruit kunnen.
Veel activiteiten met de kinderen kwamen voorbij: vogelhuisjes timmeren, de
boomfeestdag, knutselmiddag, paaseieren verven enz. Altijd leuk om te zien
hoeveel kinderen hiervan genieten.
Het kerststukjes maken ging helaas in 2014 niet door, ik kom hier later op terug.
In het voorjaar zijn we weer verblijd met vele schattige lammetjes, en onze
prachtig mooie nieuwe mannetjes pauw gaat hopelijk, samen met zijn dames.
zorgen voor nageslacht.
Ook vond in 2014 het eerste huwelijk in het Warnaarplantsoen plaats; wij
mochten voor de tafels en stoelen zorgen bij deze bijzondere happening. Leuk!
Voor het eerst werd Koningsdag in het Warnaarplantsoen gevierd, en daarbij
mochten wij natuurlijk niet ontbreken! Met een aantal leuke activiteiten werd
het een supergezellige dag, met veel kinderen en ouders op Dierendal.
In 2014 werd een nieuwe huisstijl geïntroduceerd op Dierendal en zijn alle
informatie- en gebodsborden nu in speelse stijl!
Dierendal is mee gaan doen met Buurtkadoos: alle nieuwe inwoners van
Waddinxveen ontvangen een doos met hierin vele waardebonnen van winkels en
bedrijven in Waddinxveen. Op deze manier maken zij snel kennis met Dierendal
door gratis een doos eieren te mogen ophalen!
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In 2014 volgden vrijwel alle vrijwilligers de BHV herhalingscursus; een hele grote
uitgave voor ons, maar heel belangrijk om gediplomeerde BHV-ers op Dierendal
te hebben!
Eind november is op grootse wijze het Nieuwe Centrum Waddinxveen geopend,
onze buren zeg maar! Uiteraard wilden wij tijdens dit driedaagse feest ook niet
ontbreken. Helaas brak net op dat moment in Nederland de vogelgriep uit.
Gelukkig niet bij ons, maar wel zo dichtbij dat we Dierendal wekenlang hebben
moeten sluiten.
En dat net met de opening van het Centrum; wat een pech! De grote speurtocht
ism de basisscholen in Waddinxveen kon gelukkig wel doorgang vinden doordat
lieve vrienden een megatent buiten Dierendal hadden opgezet, super! Bedankt
Andre, Martin, Nico en Rob!
De activiteit kerststukjes maken, de levende kerststal, maar ook het kerstfeest
met onze eigen vrijwilligers; het ging allemaal niet door. Heel erg jammer, maar
het is niet anders. Het is vele malen erger voor de getroffen pluimveehouders.
Op 1 januari 2015 zijn we weer opengegaan; een goed begin van het nieuwe jaar!
Het nieuwe centrum is nu een poosje open en de combinatie met Dierendal, en op
vrijdag de weekmarkt, is geweldig. Nu nog het pannenkoekenrestaurant, en dan is
Dierendal helemaal klaar voor de toekomst!
Dierendal is te volgen op Facebook en op Twitter: www.twitter.com/Dierendal.
En uiteraard via onze website www.dierendal.nl
Met hartelijke groet, tot Dierendal!
Ellen van Helden Voorzitter Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2014

Het centrum groeit.
De ontwikkeling van het nieuwe centrum van Waddinxveen naast kinderboerderij
Dierendal gaat snel.
Een voor een verdwijnen de steigers en krijgt het nieuwe centrum steeds meer
vorm. In November is de bedoeling dat het winkelcentrum geopend word.
Volgens de site van ontwikkelaar ASR Vastgoed is inmiddels 70% verhuurd van
de 20.000 vierkante meter winkelruimte die in fase 1 wordt vrijgegeven.
In fase 2 gaat het nog eens 5.000 vierkante. Daarnaast worden in totaal 360
woningen gebouwd.
Pannenkoekenrestaurant.
Bij de gemeente Waddinxveen leeft nog altijd de wens om de kinderboerderij te
privatiseren, liefst gelijktijdig met de realisatie van het nieuwe centrumplan.
Een commerciële horecavoorziening moet het voortbestaan van de
kinderboerderij financieel mogelijk maken. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft
de gemeente een werving- en selectiebureau in de arm genomen.
Uit een advertentie van HTC-advies blijkt dat de erfpacht van het terrein aan
de Jan Dorrekenskade Oost, naast de kinderboerderij, 17.500 euro per jaar
bedraagt. Er mag maximaal 275 vierkante meter vloeroppervlakte worden
bebouwd en het pand mag uit maximaal twee bouwlagen bestaan. Ook bestaat de
mogelijkheid om een terras te realiseren op het water.
Honderdjarige Van der Linde schenkt nieuwe linoleum vloer.
Van der Linde Waddinxveen is jarig en steunt in hun jubileumjaar maar liefs 3
verenigingen / stichtingen uit waddinxveen.
De kinderboerderij heeft onlangs het kantoor en het leslokaal een opknapbeurt
gegeven en dit werd helemaal vernieuwd met een nieuwe linoleum vloer die
geschonken is door de 100 jarige Van der Linde.
De vloer was hard aan vervanging toe, dus de blijdschap met dit cadeau is erg
groot. De vrijwilligers zullen nog lang plezier hebben van de slijtvaste,
multifunctionele vloer.
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Nestkastjes.
In de voorjaarsvakantie zijn er op dinsdag 18 en woensdag 19 februari weer
nestkastjes getimmerd voor de koolmeesjes.
We hadden alles weer klaargezet en bij elkaar gezocht, de negen delen waar het
nestkastje uit bestaat, te weten 2 bodemlatjes, 2 zijkanten, 1 voorzijde met gat,
1 achterzijde, 1 bodem, 1 dak en als laatste de ophanglat.
Er zijn deze middag zo’n 10 kinderen geweest om een nestkastje te maken
Paaseieren schilderen.
Op vrijdagmiddag 19 april hebben kinderen paaseieren geschilderd op de
kinderboerderij. Het was een hele gezellige middag. De kinderen mochten
allemaal een paar eieren verven, net zoals ze zelf wilden.
De vrijwilligers van Dierendal zorgden voor verf en natuurlijk eieren en voor de
liefhebbers was er koffie en limonade.
Kanaaldijk op slot.
Het was begin deze week even wennen voor het verkeer. De Kanaaldijk werd in
beide richtingen afgesloten tussen de Jan dorrekenskade en de Burgemeester
Trooststraat. Dit in verband met herinrichting van de kanaaldijk tegenover de
kinderboerderij. De weg krijgt hetzelfde aanzicht als de Kanaalstraat, met een
nieuwe asfaltlaag en rode fietsstroken.
Twee bushaltes worden verplaatst en de fietsstrook komt achter de bushalte
langs. Daarnaast krijgt de kruising Kanaaldijk/Oude Dreef een andere inrichting.
Vanaf het centrum is straks geen uitgaand verkeer richting kanaaldijk mogelijk.
De huidige verkeerslichten verdwijnen dan ook. Voor fietsers komt er een aparte
oversteekplaats. De kanaaldijk is de komende tien weken nog afgesloten, naar
verwachting zijn de werkzaamheden op 9 juni 2014 afgerond.
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Drieling voor bonte geit.
Op zaterdag 15 maart 2014 zijn er jonge geitjes geboren. Een bonte geit was
van een drieling bevallen. Groot feest op de kinderboerderij nu er weer
lammetjes waren geboren.
Door veiligheidsmaatregelen door het ministerie van landbouw konden de
lammetjes pas na twee weken bekeken worden.
De dieren kunnen bij de geboorte mogelijk ziekteverwekkers bij zich hebben die
overdraagbaar zijn op mensen.
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Dierendal viert boomfeestdag.
Op woensdag 12 maart werd de Nationale Boomfeestdag gevierd.
Zoals gebruikelijk konden de kinderen van groep 8 ’s morgens deelnemen aan de
plantactiviteiten.
Vrijwilligers organiseerde in dit kader een speurtocht in en rondom
Kinderboerderij Dierendal.
Kinderen van groep 4 t/m 8 konden er opdrachten uitvoeren waarbij bomen
centraal stonden. Na afloop kregen ze een presentje mee naar huis.
Meivakantie.
Op woensdagmiddag 7 mei hebben we een doemiddag georganiseerd met allerlei
knutselmogelijkheden voor Moeder/Vaderdag.
Op deze middag konden de kinderen ervoor kiezen om iets te verven of te
plakken. Het verfgedeelte war ze uit konden kiezen zijn een houten pollepel
verven, houten dierfiguren, gipsen dierfiguren, houten klompjes of verschillende
maten stenen waar ze naar eigen fantasie een dier van konden maken
Het plakken werd gedaan met schelpen die ze op een houten fotolijstje konden
plakken waar ze dan nog een eigen foto, kaart of gedichtje in kunnen doen.

Honing slingeren bij Dierendal.
Het was gezellig druk toen Imker Leendert Tanis zaterdag 7 juni het honing
slingeren demonstreerde. De nieuwe imker van Dierendal is helmaal opnieuw
begonnen met het opbouwen van de bijenstal.
En met veel succes want de bijen hebben inmiddels genoeg aangemaakt om wat
potjes verse honing te kunnen vullen.
Daarna werd een wandeling gemaakt in de educatieve tuin.
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Lotje op bezoek op Dierendal.
Op 1 en 2 juli was het een gezellige drukte op de kinderboerderij.
Kinderen van peuterspeelzaal Lotje kwamen die dagen op bezoek.
Voordat ze naar de kinderboerderij kwamen, gingen ze met begeleiding met de
trein naar Gouda en weer terug. Voor veel kinderen was dit een een hele
onderneming. Er werd eerst in de educatieve ruimte koffie,thee, en fris
gedronken met wat lekkers erbij.
Na een korte uitleg gingen de kinderen onder begeleiding langs het kabouterpad.
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Vrouwengroep Tawiza bezoekt Dierendal.
Buitenlandse en Nederlandse vrouwen uit Waddinxveen bezochten Dierendal.
De vrouwen van Tawiza sloten daarmee het het seizoen van wekelijkse
ontmoetingsochtenden af. Imker Leendert Tanis vertelde gepassioneerd over
het leven van bijen en Jan Hoogerbrug liet de inheemse wilde planten zien.
Een leerzame ochtend. Tawiza bestaat al jaren als een soort ontmoetingsplek
voor vrouwen van verschillende culturen.
Op het programma staat meestal een presentatie van een gastspreker en daarna
volgen in kleine groepjes gesprekken over het onderwerp.
Trouwen tussen de geiten, kippen en eenden.
Kinderboerderij Dierendal vormde vrijdag 4 juli het decor voor de trouwerij van
Soraya Tuwanakotta en Gert de Pater.
Het was volgens trouwambtenaar Wijtse Visser, voor het eerst dat er een stel is
getrouwd bij de kinderboerderij. De geliefden kwamen op het idee omdat zij
sinds januari dit jaar samen in een appartement aan de houtstraat wonen dat
uitzicht bied op Dierendal en het Warnaarplantsoen. De locatie bleek aan
bepaalde voorwaarden te voldoen zodat er ook getrouwd mocht worden.
Bij slecht weer zou er uitgeweken kunnen worden naar de kinderboerderij, maar
het weer werkte op 4 juli mee en dus diende het park als trouwlocatie.
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Nachtvlinders kijken bij Dierendal.
Op vrijdagavond 5 september was er voor jong en oud een nachtvlinderavond.
Een wit laken, beschenen door een felle lamp kwamen diverse nachtvlinders als:
Huismoeder, Koperuil en zwarte-uil.
Op smeerseltjes op bomen kwamen onder meer de Agaatvlinder en de
piramidevlinder af.
Herfstactiviteiten.
Op donderdag 23 oktober hebben we een inloopmiddag gedaan met
herfstmaterialen. We hadden de kastanjes, eikels, beukennootjes, dennenappels
en bladeren weer neergelegd op de tafels, met daarbij wc en keukenrolletjes en
meloen en appel inlegvellen om te gebruiken. Er zijn 19 kinderen wezen knutselen
en met de moeders, kinderwagens en oma’s erbij was het zaaltje geheel gevuld.
Met de materialen hebben ze paddenstoelen, tollen, kinderwagens, katjes,
vosjes, poppetjes, hertjes, grotten, uiltjes, en spinnenwebben. Al met al, weer
een zeer geslaagde middag.
Buurtkadoos.
Iedere nieuwe inwoner van Waddinxveen ontvangt een doos van Buurtcadoos.
Hierin zitten vele leuke aanbiedingen en cadeautjes om kennis te maken met
winkels, bedrijven en organisaties in hun nieuwe woonplaats.
Dierendal doet ook mee; iedere nieuwe inwoner ontvangt een doosje verse eitjes
(tegen inlevering van de voucher uit de buurtkadoos!)
Vogelgriep.
In de maand december was de kinderboerderij gesloten omdat er op
verschillende plaatsen vogelgriep was uitgebroken.
Ook was er voor alle pluimvee en andere gevogelte een afschermplicht.
Na de standstill blijft de afschermplicht normaal gesproken nog van kracht.
Dit houdt onder meer in dat er een goede scheiding aangebracht dient te worden
tussen het pluimvee / andere gehouden vogels enerzijds en de overige dieren en
bezoekers op de kinderboerderij anderzijds.
Indien dit niet mogelijk is, blijft de kinderboerderij verplicht gesloten voor
publiek.
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Vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van Dierendal

Wat zou Dierendal zijn zonder vrijwilliger?
Onze professionele beheerders Rens en Martin (zijn vervanger) mogen van de
gemeente Waddinxveen nog maar 3 uur per dag aanwezig zijn. Niet elk 3 uur,
maar afwisselend, dus echt maar 3 uur per dag totaal.
Dit is veel en veel te weinig, want wat moet er allemaal niet gebeuren om een
Kinderboerderij te runnen:
-

De vrijwilligers aansturen
De administratie doen
Het onderhoud plegen aan de gebouwen
Gesprekken met stagiaires
De opdrachten voor de stagiaires maken
Deze opdrachten beoordelen
Roosters maken
Praten met de stagebegeleiders
Aanschaf en verkoop van dieren
Inkoop van voer
Administratief voldaan aan de steeds zwaardere eisen van diverse Ministeries
Begeleiden van minder valide/gehandicapte vrijwilligers
Enz enz……

En natuurlijk het belangrijkste: het verzorgen van de dieren!
Voorjaar: de bevallingen: Enig idee hoeveel tijd erin gaat zitten om dit goed te
laten verlopen? De bevallingen vallen zelden gelijktijdig aan de drie uur van de
aanwezigheid van de beheerder……dus deze is ook vaak buiten zijn uren dan
aanwezig, en dit gebeurt vaker.
Zou het college van Waddinxveen hier ooit aan denken??
Wat zou het heerlijk zijn als er op Dierendal, gewoon, zoals het absoluut zou
moeten, de hele dag een beheerder aanwezig zou zijn die alles op rolletjes zou
kunnen laten verlopen.
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Waarom kan dit elders wel en in Waddinxveen niet? Met ruim 26.000 bezoekers
per jaar hebben we ons bestaansrecht wel bewezen!
Helaas de werkelijkheid is geheel anders, en moeten we roeien met de riemen die
we hebben!
En onze hulp, onze grote kracht hierin, schuilt bij de vrijwilligers!
Wat zouden we zonder hen moeten doen?
Ik zou zo graag namen willen noemen maar ben bang er dan een te vergeten, dus
dat ga ik niet doen.
Liever geef ik aan waarom zij van onschatbare waarde zijn voor ons.
- Zij zorgen voor de schone hokken
- Zij zorgen voor de dieren
- Zij vertroetelen de dieren
- Zij geven de dieren eten en water
- Zij wassen af
- Zij informeren de bezoekers
- Zij organiseren de doedagen voor de kids (vogelhuisjes maken, paaseitjes
schilderen, paddentrek, vlinders kijken, boomfeestdag, kerststukjes
maken enz)
- Ze stoffen, poetsen en zuigen
- Ze begeleiden minder valide vrijwilligers

Zonder onze vrijwilligers zou Dierendal niet meer bestaan.
Lieve vrijwilligers: de meesten van jullie zijn al jaren bij ons, dus hebben jullie
het naar je zin, en dat is zo begrijpelijk: Dierendal is een heerlijke plek in
Waddinxveen waar met liefde wordt gezorgd voor de dieren, en alle bezoekers
hartelijk worden ontvangen om een stukje natuur en liefde voor de dieren te
snuiven.
Wij zijn hier heel gelukkig mee, want zonder jullie zou het er allemaal heel
anders uitzien, sterker nog: was er geen Dierendal meer!
Ellen van Helden, Voorzitter Dierendal
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Vrijwilligster Anita Holstein stopt op Dierendal!
Sinds juni 2007 werkte Anita op Dierendal.
Ze genoot met volle teugen van de dieren en alle verrassingen van de dag.
Plichtsgetrouw, verantwoordelijk, vriendelijk, zijn eigenschappen die we haar
met lof toekennen.
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Bezoekersaantallen

Totaal aantal bezoekers : 20.780.
Goed is te zien dat in de maand december vogelgriep was.
Ondanks de vogelgriep veel bezoekers op Dierendal.
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Informatie Kinderboerderij Dieren

De geit
Geiten worden al vele eeuwen lang als huisdier gehouden. Geiten dienen de
beschikking te hebben over een weide of een verharde uitloop en een stal.
Geiten zijn groepsdieren en moeten daarom in een groep worden gehouden.
De Kinderboerderij heeft verschillende rassen zoals de Dwerggeit, Nubische
geit, Bonte geit en Nederlandse Landgeit. Een geit is een herkauwende
planteneter.
Gras is belangrijk voedsel voor geiten, bij gebrek aan gras dienen de geiten hooi
en krachtvoer, brokken, te krijgen. Rustig omgaan met geiten is erg belangrijk.
Een regelmatige klauwverzorging is noodzakelijk om kreupelheid te voorkomen.
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Het schaap
Voorouders van de hedendaagse schapenrassen zijn de nog bestaande Aziatische
wilde schapen ofwel oerrassen: Argali, Urial en Moufflon.
De kenmerken van deze wilde schapen zijn onder andere een haarkleed in plaats
van wol schofthoogte van 1 tot 1.20 meter, een gewicht van volwassen ooien van
vijftig tot zestig kilo. Een duidelijke rasbeschrijving begint pas in de 19 eeuw.
Op Dierendal hebben wij het kleine Franse schapenras Ouessant en het
Nederlandse Zwartblesschaap. Rust is de basis voor een goede omgang met
schapen. Bij gebrek aan gras voert men de schapen hooi. Wortels, bieten, knollen
en aardappelen lust een schaap ook graag, maar men moet hier niet te veel van
voeren.

De kip
Eeuwenlang werden kippen in Europa loslopend bij boerderijen gehouden.
Ze moesten doorgaans maar zien hoe ze aan de kost kwamen en werden in het
beste geval wat bijgevoerd.
Overnachten deden ze in schuren, bomen en stallen.
De eieren werden door de boeren voor eigen gebruik geraapt, als ze tenminste
gevonden werden. Zo niet, dan was het gevolg vaak een nieuwe toom kuikens.
Op Dierendal hebben we de volgende rassen:
Antwerpse Baardkriel.
De Antwerpse Baardkriel, vaak kortweg ‘baardje’ genoemd. Ze hebben een
levendige blik in hun grote ogen.
De eerste indruk is die van parmantige klein kip. Het type is kort en gedrongen
met laag gedragen vleugels. Een echt raskenmerk is de volle baard die
bijvoorkeur uit een keelbaard met aansluitend bakkebaarden bestaat.
Australorp.
Het ras is in de twintiger jaren van de vorige eeuw ontstaan in Austalie.
De Australorp is een levendig middelzwaar ras.
Het lichaam is vrij breed, er zijn verschillende kleuren van dit ras maar op
Dierendal hebben we de zwarte Australorp.
Het zijn vriendelijke en ook rustige dieren.
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Het konijn
Het tamme konijn is een diersoort, dat veel als liefhebberij gehouden wordt.
In vroeger jaren kwamen de konijnen niet in een dergelijke diversiteit voor.
Al onze konijnenrassen stammen namelijk oorspronkelijk van het wilde konijn af,
Zoals deze in het wild voorkomt.
De konijnen kunnen op verschillende manieren gehuisvest worden.
Het meest gebruikt zijn de hokken. Daarnaast komen ook rennen en
konijnenheuvels voor.
De keuze voor huisvesting is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte
en van de doelstelling van het houden van konijnen.
De nadelen van konijnenheuvels:
- alleen zomers effectief te gebruiken.
- alleen voedsters erop plaatsen
- moeilijke ziektebestrijding
- direct contact met de dieren is er niet.
- bovendien verwilderen veel konijnen enigszins.
Op Dierendal hebben we gekozen voor hokken, regelmatig komen de konijnen uit
de hokken en worden ze gezet in het leslokaal in de knuffelbak.
In de knuffelbak zijn kleine stoeltjes gezet om kinderen in contact te brengen
met de konijnen.
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De pauwen
Uit de blauwe pauw zijn de volgende mutatie’s ontstaan:
- de witte pauw (Dierendal)
- bonte pauw
- zwartvleugelpauw
Pauwen wennen gauw aan hun omgeving, ze slapen het s’nachts het liefst zo hoog
mogelijk, vaak vinden we ze dan ook in een boom.
De pauwhaan krijgt zijn mooie staart op zijn derde jaar.
De pauwhaan kan behoorlijk hard schreeuwen.
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De cavia
De belangstelling voor het houden van cavia’s is groot.
Mede gezien de grootte en de benodigde ruimte is de cavia een veel gehouden
huisdier. Dit diertje wordt nog vaak gehouden onder de naam marmot.
Deze naam is onjuist. De marmot is een bergdier en leeft o.a. in de alpen.
Een andere naam, die wel juist is, is Guinees biggetje.
De herkomst van de cavia is het Zuid-Amerikaanse land Peru. Het
gezichtsvermogen is matig tot slecht ontwikkeld. Het gehoor en de reuk zijn
echter goed ontwikkeld.
Als de cavia’s wat nader geobserveerd worden, vallen de verschillende geluiden
op die zij produceren. Piepen, fluiten, knorren en klappertanden behoren tot hun
repertoire.
Een zeer belangrijk punt bij de cavia-voeding is de vitamine C voorziening.

Varkens
Varkens en ook onze Gorrie en Jules zijn zeer intelligente dieren.Ook het
reukvermogen van een varken is in verhouding met dat van een mens vele malen
beter ontwikkeld.
Varkens leven in een geur wereld en kunnen tot diep in de grond ruiken.
Ze zijn vindingrijk, zeer slim, ondernemend en van nature zindelijk.
In de natuur moet hij zelf op zoek gaan naar zijn voedsel.
Zijn langwerpige snuit en zijn neus met de geweldige wroetschijf zijn hierbij een
goed gereedschap.
Ook kunnen ze hun emoties met geluiden heel goed duidelijk maken. In juni, is tot
ons verdriet, een van onze twee hangbuikzwijntjes overleden, Gorrie was een
heel oud en we hebben hem moeten laten inslapen.
Kleine Knaagdieren
De Rat
De tamme rat is gefokt uit de laboratoriumrat.
De laboratoriumrat is op haar beurt weer gefokt uit de bruine rat, die overal in
het wild voorkomt. De tamme rat is dus een kweekproduct van de bruine rat.
Veel mensen hebben hiervoor een aversie tegen de tamme rat.
In gedrag en omgang is deze rat echter niet te vergelijken met de wilde rat.
In de omgang is de tamme rat heel gemakkelijk.
Ze zijn bijzonder intelligent en een jong exemplaar is erg veel aan te leren.
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Educatieve tuin

Nog geen 2 jaar na de renovatie van het Warnaarplantsoen en rondom de
kinderboerderij is de educatieve tuin op een andere plaats terecht gekomen.
Hier is in mei 2013 mee begonnen.
De bijenstal is op dezelfde plaats gebleven, alleen is er een nieuwe tuin met
bijenvriendelijke planten aangelegd. Dit is het onderkomen van de imker.
Het andere gedeelte is een knotwilgenlaantje. De bermen zijn ingezaaid met
inheemse planten. Het eerste jaar overheersten de eenjarigen, maar vorig jaar
bloeiden al veel soorten meerjarigen zoals Margriet, Knoopkruid Ratelaar en vele
anderen. Tot vorig jaar al meer dan 100 soorten.
Verder is er een hoekje met tuinkruiden en daarnaast een plekje voor
muurplanten.Er is een vogelbosje met besdragende heesters voor de vogels. Als
onderbegroeing stinsebollen en andere vroegbloeiende bodembedekkers.
Aan het einde van het pad bij het pontje is een strook met vlindervriendelijke
planten aangelegd. Op dit gedeelte dat een groot gedeelte van de dag in de zon
ligt zijn o.a. Dagpauwoog, Kleine vos, Atalanta en Bont zandoogje waargenomen.
Ook juffers en libellen worden er regelmatig gezien.Hommels, solitaire bijen,
padden, kikkers, zang- en watervogels en vele soorten bodemdiertjes hebben de
tuin al gevonden.Voor educatie is de tuin geschikt om de eigen tuin op een meer
natuurlijke manier aan te leggen en te onderhouden. Dit is in het kort een
overzicht van wat hier op ongeveer 600 vierkante meter kan worden
waargenomen.
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Bijenstal

Effect van de mooie lange zomer van 2014.
In 2014 konden we genieten van een lange zomer die vroeg begon en ook laat
eindigde. Goed voor de bijen? Dat is ten dele het geval geweest. De
honingopbrengst was prima, en er zijn ook heel wat potjes honing verkocht door
de kinderboerderij. Goed voor de kas.
Het vroege begin van de zomer heeft wel tot gevolg dat de Varoa mijt (de
grootste bedreiging van de bijen) zich hierdoor beter ontwikkelde. Hetgeen
betekent dat ik als Imker meer zorg had, en de bestrijding van de Varoa mijt
goed en accuraat moest uitvoeren. Derhalve kon ik toch 10 sterke volken
inwinteren. In de winter van 2014/2015 zijn er toch twee volken verdwenen.
Redenen te hoge Varoa druk.

Varoamijt
Koninginneteelt
Er is een aanvang gemaakt met koninginneteelt. Uit eigen teelt heb ik op dit
moment 3 mooie echte Buckfast moeren (koninginnen). Eigenschappen van deze
volgen zijn dat ze niet steeklustig zijn. Zwerm traag en veel honing produceren.
In 2015 hoop ik mijn hele bijenstand zoveel mogelijk raszuiver te hebben.

Bijenzwerm

Geboorte van een Koningin
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Educatie
Afgelopen jaar hebben Jan Hoogerbrug en ik gezamenlijk een paar lezingen
gegeven. Demonstratie Honing slingeren etc. Er is belangstelling maar wat mij
betreft bent u allen van harte welkom op deze bijeenkomsten waar wij met
passie over onze hobby vertellen.
Samenwerking
Ik kan het niet laten om mijn lof uit te spreken over de collegialiteit,
samenwerking met de vrijwilligers onderling. De sfeer is prima en we doen het
echt gezamenlijk. Jan Hoogerbrug die mij bijstaat met de bijentuin en klusjes in
de stal. Thomas die heel betrokken is en heel dapper de zwermen voor met
schept. En….tegenwoordig hebben we Gijsbert Slappendel. Hij is bijzonder
geïnteresseerd geraakt in de bijen. Afgelopen winter heeft hij veel kasten en
raampjes schoon gemaakt. Aankomende zomer gaat hij in samenwerking met mij
een volkje starten.

Bijenstal binnen.
Het doet me goed dat niet alleen de bevolking maar wij als vrijwilligers genieten
van de kinderboerderij, waarbij we met veel plezier en voldoening onze hobby
kunnen uitoefenen.

Leendert Tanis, Imker bij Kinderboerderij Dierendal
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De Volière

De volière
Er is al weer een jaar voorbij. Het was een goed jaar voor de volière en zijn
bewoners. Slechts door de ophokplicht zijn er verschillende vogels dood gegaan,
nl. boomkwartels, rijstvogels, een groenling en de gele kakariki, die de eerste
bewoner was van de volière, nadat hij lang door de voorzitter was opgevangen en
verzorgd.
Inmiddels zijn deze soorten weer aangevuld. Dit is tot stand gekomen doordat er
veel jonge vogels waren geboren afgelopen jaar en door ruilen van de vogels is
alles weer compleet.

Er zijn zelfs nieuwe soorten bijgekomen zoals spitsstaarten, rode kanarie en
bonte valkparkiet.
Door de goede broedresultaten kan de vogelstand op peil blijven.
Het nieuwe broedseizoen gaat weer beginnen. Wat voor de bezoekers altijd heel
leuk is als de jonge vogels gevoerd worden door de ouders. De reacties van de
mensen zijn erg positief.
Dat is een stimulans voor ons om door te gaan en het er nog mooier uit te laten
zien.
met vriendelijke groet,
M.J. Houweling
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WWW.Dierendal.nl

In 2014 hebben wij de website weer met veel plezier mogen onderhouden.
Nadat in 2013 er een flinke metamorfose aan de website had plaatsgevonden
hebben wij hier het afgelopen jaar op voortgeborduurd.
De website heeft in 2014 misschien geen spectaculaire grote veranderingen
ondergaan als het jaar daarvoor. Toch hebben wij wel een aantal wijzigingen
doorgevoerd waarvan wij denken dat het gebruik van de website prettiger is
voor de bezoeker en ook meer te bieden heeft.
Zo hebben wij de indeling van het menu aangepast en komt de bezoeker nu eerst
op een standaard pagina terecht waarop zij welkom worden geheten en de
openingstijden en contact gegevens staan.
Verder hebben wij aan de website een fotoalbum toegevoegd, waarin wij
regelmatig mooie nieuwe foto´s van de kinderboerderij hopen te plaatsen.
Naast de website houden wij ook onze bezoekers via Facebook up to date. Nadat
de pagina in 2013 was aangemaakt is het aantal volgers het afgelopen jaar flink
gegroeid, waardoor Kinderboerderij Dierendal inmiddels 441 volgers heeft op
Facebook.

Met vriendelijke groet,
Martijn en Christa van Putten
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Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2014
Zoals al vaker genoemd moet Kinderboerderij Dierendal sinds 2005 grotendeels,
financieel gezien, voor zichzelf zorgen. Denk hierbij aan alle kosten die komen
kijken om de Kinderboerderij in haar onderhoud en bestaan te kunnen laten
voorzien:



















de dierenarts
hooi
stro
voer
kantinekosten
verzekeringen
onderhoud gebouwen
cursussen
kleding vrijwilligers
kosten sponsorwerving
kamer van koophandel
drukwerk
bankkosten
telefoon
kosten Open dag
hokken
volière
enz enz

Aan het bestuur ieder jaar weer de moeilijke taak om voldoende geld te
genereren om het voortbestaan van Dierendal te kunnen blijven waarborgen.
Diverse bedrijven werden weer aangeschreven met het verzoek Dierendal te
sponsoren en ook de burgers van Waddinxveen werden niet vergeten.
Door de crisis zijn ook in 2014 helaas een aantal sponsors afgehaakt. Wij hopen
uiteraard dat dit tijdelijk zal zijn. Gelukkig hebben ook nieuwe sponsors zich
aangemeld!
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Dierendal zelf heeft geld bijeengebracht door de verkoop van eieren, honing,
maïs, door het verhuren van het leslokaal, opvang van vakantiedieren alsmede een
kleine winst op de doe activiteiten voor kinderen.
Eenmalige giften werden in 2014 ontvangen door:
 Lionsclub Waddinxveen-Boskoop
 NL Doet
 De heer L. Tanis
 Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk
 PSZ Lotje
 Wecycle
 De heer T. Verweij
 Piet van ’t Wout/Navigate North
 De heer van Wichen
 C&A
 De heer M.H. van Leeuwen
2014
Baten : € 25.571,Lasten: € 26.729,We eindigen 2014 met een tekort van €
1158,Dit is veroorzaakt door een dure BHV
cursus voor de vrijwilligers, de aanschaf
van een nieuwe koelkast alsmede de
kosten voor het kinderfeest op
Koningsdag.

27

