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Voorwoord

Beste lezer,
2016 was een mooi jaar voor Kinderboerderij Dierendal met alleen op het eind
een kleine “dip”.
Via Marco van Vliet (van Vliet Aannemers) werd er in het Burgemeester
Warnaarplantsoen een prachtig mooie mestcontainer geplaatst. Hierdoor is het
tig-keer-de-mest-door-je-handen gelukkig verleden tijd, wat een tijdwinst voor
onze vrijwilligers! Ook is er een mooi watertappunt gerealiseerd in het plantsoen.
Na het overlijden van onze varkens hebben we sinds enige tijd twee Kune Kune
varkens op Dierendal; Isabelle en Charlotte, twee super aanhankelijke en aaibare
dames.
Ook een nieuwe kat, Arwin, heeft op Dierendal een prachtig mooi onderdak
gevonden. Hij komt uit het asiel en heeft het prima naar zijn zin bij ons.
Dat geldt ook voor onze Indische loopeendjes; vier koddig rechtop lopende
eendjes die in het park zijn te vinden.
In het voorjaar hebben we meegedaan met het voorleesontbijt; de kindertjes
van PSZ Kiekeboe kwamen op Dierendal luisteren naar het toepasselijke boek:
“We hebben er een geitje bij”, vol verve voorgelezen door onze eigen Diana.
De Souburgh en Ipse de Bruggen bewoners waren ook in 2016 weer te vinden op
Dierendal, een mooie traditie, die wij graag in ere houden.
Dierendal is een inzamelplek geworden voor de doppen voor het KNGF
geleidehondenfonds; door het verzamelen en recyclen van doppen kunnen er
geleidehonden worden opgeleid; een geweldig initiatief waar wij graag aan
meedoen.
Dierendal mocht weer meedoen aan een aantal goede doelen activiteiten:
Navigate North, De Gouwebad de Sniep zwem vierdaagse en de fietstoerrit van
van Leeuwen Autocenter. Daarnaast hebben we met een team meegedaan aan de
Lions WB kennisquiz, en was een deel van de opbrengst voor Dierendal. Wat fijn
dat er zo wordt meegeleefd met Dierendal!
Zoals altijd werden er, door Henny en Jacqueline en Jan, weer vele
doeactiviteiten voor de kinderen georganiseerd, en daarnaast hebben de
vrijwilligers zelf de verplichte opfris BHV cursus gevolgd.
Tijdens WadCultureel, in september, was de Waddinxveense Kunstkring op
Dierendal om met kinderen te schilderen; het werd een megasucces! Daarnaast
verkochten wij vanuit de Lions WB caravan pannenkoeken, dit bracht leuk wat
centjes op voor de kas!
En dan, het eerder genoemde “dipje”. Dit betreft de vogelgriep die her en der in
Nederland de kop heeft opgestoken, hetgeen erin resulteerde dat we in
december en januari een aantal weken gesloten zijn geweest. Op dit moment zit
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ons pluimvee nog opgehokt, en is het onbekend wanneer zij weer naar buiten
mogen. Heel naar, maar veiligheid voor alles, zowel voor mens als dier!
Zonder onze sponsors zou Dierendal niet bestaan, dus onze hartelijke dank voor
hun steun! En dit hartelijk dank geldt uiteraard ook voor al onze vrijwilligers;
zonder hen zou er ook geen Dierendal bestaan.
Dierendal is te volgen op Facebook en op Twitter: www.twitter.com/Dierendal.
En uiteraard via onze website: www.dierendal.nl
Met hartelijke groet, graag tot Dierendal!
Ellen van Helden Voorzitter Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2016

Cheque Theo Thijssenschool voor Dierendal.
Leerlingen van de Theo Thijsenschool gaan ieder jaar rond kerst aan de slag met
het maken van knutselwerkjes die vervolgens worden verkocht.
Van schilderijen van kerstbomen tot 3D kerststerren en van windlichten tot
raamhangers. De opbrengst bedroeg 350 Euro.
De bijbehorende cheque werd door een aantal leerlingen overhandigd aan
Dierendal.
De Nationale Voorleesdagen.
Diana Windrich, bestuurslid van kinderboerderij Dierendal heeft een vrolijke
hoed opgezet en leest voor uit het prentenboek van het jaar.
In dit boek haast Mik zich naar de kinderboerderij, want er is een geitje
geboren. Daar aangekomen komt hij eerst langs allerlei andere dieren zoals de
koe, het paard, de kip en andere dieren, die ook allemaal het geitje willen
bewonderen. Bij elk dier dat in het verhaal voorkomt maken de kinderen het
geluid van een dier. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen te
bevorderen.
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Onzekere toekomst voor kinderboerderij Dierendal.
Dierendal moet vanaf 2019 een bedrag van 13.500 euro per jaar extra ophoesten
om open te kunnen blijven. Dit bedrag komt nog eens bovenop de 25.000 euro die
het bestuur nu al jaarlijks bij elkaar moet zien te krijgen.
Concreet betekent dit dat de kinderboerderij vanaf 2019 38.000 per jaar
betaald om te blijven draaien. De geplande bezuiniging wordt in stappen
doorgevoerd. Plannen om de kinderboerderij te bekostigen met geld uit een
pannenkoekenboerderij zijn al geruime tijd van de baan.
Vogelhuisjes maken bij Dierendal.
In de voorjaarsvakantie konden kinderen een nestkastje maken voor koolmezen.
Vrijwilliger bij Dierendal van het eerste uur Hennie Vis, assisteerde samen met
haar dochter Jacqueline Vis bij deze doemiddag.
Hennie Vis legde de kinderen uit hoe het nestkastje gemaakt moest worden en
liet het eindresultaat zien. Met hamer en spijkers gingen de kinderen vervolgens
zelf aan de slag. Er werd fanatiek getimmerd door de twaalf aanwezigen die zelf,
of met hulp van ouders of opa en oma, zich volop storten op het maken van een
nestkastje voor koolmeesjes.
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Boomfeestdag bij Dierendal.
Ter gelegenheid van boomfeestdag werd er door vrijwilligers van de
kinderboerderij voor woensdag 16 maart een speurtocht georganiseerd voor
leerlingen van de basisschool.
Kinderen vanaf vijf jaar konden tussen 13.30 en 15.30 uur onder begeleiding aan
deze activiteit meedoen. Het was een gezellige leerzame middag na afloop
konden de kinderen plantje mee naar huis nemen voor de deelname.
Klusjes doen in kader van NLDOET.
Bij de jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
hebben vrijwilligers zich her en der volop ingezet om een dag deel de handen uit
de mouwen te steken. Vijfentwintig senioren van Souburgh brachten met hun
begeleiders vrijdagochtend een bezoekje aan kinderboerderij Dierendal.
De ouderen werden onthaald met koffie en zelfgebakken cake.
Het aaien van jonge geitjes was voor enkele senioren het hoogtepunt van het
bezoekje aan de kinderboerderij.
Op zaterdag hield men zich bezig met het onderhoud van het terrein en ging men
het terrein schoonmaken.
Geitjes geboren.
Op Dierendal is een dwerggeit bevallen van twee mooie lammetjes.
De kleine lammetjes zien er gezond uit en de moeder geit is er goed aan.
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Imker bij Dierendal.
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten, struiken en bomen.
Omgekeerd zijn tuinen van belang voor de voedselvoorziening van bijen.
Onze Imker Leendert Tanis heeft er alles van verteld op zaterdag 2 april.
Voor de kinderen was er die middag een speciale activiteit.
Ook kon men onder leiding een wandeling maken door de educatieve tuin, waar
een honderdtal verschillende planten te zien zijn.
Verschillende mensen zijn geweest op deze middag het was een leerzame middag.
Isabella en Charlotte nieuwe bewoners Dierendal.
Omdat onze oude varkens overleden zijn hebben we besloten om twee nieuwe
varkentjes te nemen.
Het zijn twee Kune Kune varkens geworden, die we gesponsord hebben
gekregen. Deze varkens zijn sociaal, intelligent en vriendelijk.
En ze houden van gezelschap van de mens.
Om onze varkentjes een naam te geven werd een prijsvraag gehouden.
Juli opperde de namen Isabella en Charlotte en toverde daarmee meteen de wat
logge meiden om tot parmantige dames.
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Vlindertentoonstelling bij Dierendal.
Bij kinderboerderij Dierendal stond tot eind augustus panelen opgesteld met
informatie over het vlinder vriendelijk maken van de tuin.
Om meer ideeën op te doen is op Dierendal ook een vlindertuin aangelegd.
Struiken en planten zijn voorzien van een etiket met naam.
Op zaterdag 5 september werd een speciale inloopmiddag georganiseerd.
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Doemiddag met schelpjes en steentjes.
In de mei vakantie waren er twee doemiddagen georganiseerd.
Kinderen konden op dinsdag 3 en vrijdag 6 mei aan de slag met verf, lijm,
schelpen en steentjes.
Er waren genoeg aanmeldingen, en de kids hebben hun best gedaan om er iets
moois van te maken.

Koningsdag.
Op Koningsdag was in en rond het Burgemeester Warnaarplantsoen de hele dag
voor iedereen van alles te beleven.
Al vroeg kon het publiek voor koopjes terecht bij de vele kraampjes van de
kinderen die hun tweedehands spulletjes probeerden te verkopen tijdens de
Lions Kindermarkt aan de Marktstraat.
In het park was van alles te beleven zoals optredens, demonstraties van
plaatselijke verenigingen. Op de kinderboerderij werkte de ballonclown mee om
de kinderen met zijn kunstwerken te verrassen.
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Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal.
Op 9 juni werd weer het halfjaarlijks groot vrijwilligersoverleg op Dierendal
gehouden. De vrijwilligers waren 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.
We zijn trots op een prachtige club betrokken vrijwilligers.
Op het overleg gaat het over: hoe gaat het met de dieren, onderhoud hokken en
gebouw, opruimen van de ruimten, activiteiten, ‘tkeurmerk, financiën en
natuurlijk de rondvraag. Zonder vrijwilligers geen Dierendal!
Waterbeestjes en bodemdiertjes bij Dierendal.
Bij de kinderboerderij werd op zaterdag 3 september een educatieve middag
gehouden over waterbeestjes en bodemdiertjes.
Onze vrijwilligers die zich bezighouden met natuureducatie verzorgden de
activiteit. De imker vertelden over het overwinteren van de bijen en andere
kinderen konden langs de waterkant naar kleine beestjes zoeken.
Met behulp van een zoekkaart werden ze op naam gebracht, en later werden de
beestjes weer teruggezet op de plaats waar ze gevangen waren.
Deelnemers Zwemvierdaagse steunen Dierendal.
De nationale Zwemvierdaagse, die ook in Gouwebad De Sniep werd gehouden,
had de organisatie een goed doel aan verbonden.
De deelnemers konden zich laten sponsoren om geld in te zamelen voor de
kinderboerderij. Dit resulteerde in een bedrag van zeshonderd euro.
Ellen Oerlemans en Debby Hassing van Gouwebad De Sniep overhandigde een
cheque aan het bestuur van Dierendal.

Nachtvlinders kijken bij Dierendal.
Op vrijdagavond 16 september was er voor jong en oud een nachtvlinderavond.
Een wit laken, beschenen door een felle lamp kon men verschillende nachtvlinders
bekijken. Tot eind september stonden er in het leslokaal panelen met informatie
over vlinders. Er was te zien hoe je een tuin vlindervriendelijk in kunt richten
door gebruik te maken van struiken en planten die voor vlinders belangrijk zijn.
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Doppenactie groot succes.
Op 31 maart 2016 is bij Dierendal de inzameling van plastic doppen begonnen.
Deze landelijke actie is ten behoeve van KNGF Geleidehonden.
Sinds onze start zijn er door onze bezoekers al meer dan 15 zakken opgespaard!
KNGF Geleidehonden krijgen per kilo gespaarde doppen 0,25 cent. Voor een
basisopleiding is 5000 Euro nodig, dat is omgerekend 20.000 kilo doppen voor
een basisopleiding van een geleide pup. In Nederland is al 80.000 kilo opgehaald,
daarvoor kunnen maar liefs 4 puppy’s de basisopleiding krijgen.
Op Dierendal zijn er sinds de start 15 zakken opgespaard!

Pompoenen worden lantaarns.
Op Dierendal werden donderdag 20 oktober van pompoenen lantaarns gemaakt.
De kinderen hebben hun best gedaan om de mooiste lantaarns uit te snijden.
Eerst moesten de pitten en de oranje pulp eruit worden gehaald en na het
uithollen werden met mesjes monden, neuzen en ogen gemaakt.
De Lions club kennisquiz
Jaarlijks wordt er door de Lions club Boskoop-Waddinxveen een quiz gehouden.
De opbrengst van deze avond is altijd bestemd voor een goed doel.
Dit jaar waren de goede doelen: Stichting vrienden Hospice Waddinxveen,
Historisch Vereniging Boskoop en Kinderboerderij Dierendal. En daar waren wij
natuurlijk heel blij mee. Ons team bestaande uit: Ellen, Jacqueline, Rob, Dieuwke
en Helen kwamen netjes op de 7de plaats terecht.
Voor de goede doelen was er maar liefs 1000 Euro per doel!

Kerststukjes maken.
Kinderen konden op zaterdag 17 december en woensdag 21 december bij de
kinderboerderij terecht om kerststukjes te maken.
Er waren rond de twintig kinderen die deze middag gekomen zijn om er wat
moois van te maken. De kerststukjes die mee naar huis genomen werden kosten
3,50 Euro.
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Vogelgriep.
De kippen en pauwen en kalkoenen van de kinderboerderij mochten niet meer
naar buiten. De dieren waren opgehokt omdat er in regio vogelgriep was.
Rond kerst was er een uitbraak in Stolwijk en Zoeterwoude en moest de
kinderboerderij voor het publiek gesloten worden.
De kippen, pauwen en kalkoenen verblijven tijdelijk in de schapenstal, ook moeten
er hygiëne maatregelen toegepast worden om de kansen op het virus te krijgen
te verkleinen.
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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.
Waarom kan dit elders wel en in Waddinxveen niet? Met ruim 26.000 bezoekers
per jaar hebben we ons bestaansrecht wel bewezen!
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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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Bezoekersaantallen
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Schoolbezoek
Dierendal 2016
Kinderboerderij Dierendal
Datum

school

groep

aantal

24-mrt keijzerschool Moerk

3

30

22-mei Kardinaal alfrink

3

24

31-mei Peuterspeelzaal Lotje

30

1-jun Peuterspeelzaal Lotje

25

10-jun Kardinaal alfrink

5

28

15-jun Kardinaal alfrink

4

25

1

31

7-jul Alexander school
18-jul Bibele Bonz

20

15-aug Bibele Bonz

25

27-sep Theo Thijsen

7

29

267

TOTAAL
Bijenstal
22-jun Segment Gouda

TOTAAL

TOTAAL AANTAL
KINDEREN

15

15
282
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Informatie Kinderboerderij Dieren

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.
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.
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.
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Varken
Varkens leven in een geur wereld en kunnen tot diep in de grond ruiken.
Ze zijn vindingrijk, zeer slim, ondernemend en van nature zindelijk.
Omdat onze oude varkens overleden zijn hebben we besloten om twee nieuwe
varkentjes te nemen.
Het zijn twee Kune Kune varkens geworden, letterlijk :vet en rond, deze varkens
zijn sociaal, intelligent en vriendelijk. En ze houden van gezelschap van de mens.
Varkens liggen een groot deel van de tijd niets te doen, veel rusten, en het liefs
in gezelschap van andere varkens.
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.
De Dwerghamster.
Een dwerghamster is bijna kogelrond met korte beentjes. Ze hebben vier
teentjes en een klein duimpje aan de voorpoot en vijf teentjes aan de
achterpoot. Het achterbeen is iets langer dan het voorbeen. De staart is bijna
niet zichtbaar met een lengte tussen de 0,5 en 1 cm. De vacht is dicht en heeft
veel onderwol. De oortjes en achtervoetjes zijn ook behaard.
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Educatieve tuin

Na 4 jaar geleden te zijn begonnen met de tuin zijn er al meer dan 100 soorten
inheemse planten waargenomen. Sommige soorten zijn tijdelijk omdat ze speciale
eisen stellen aan de grond, er zijn echter ook soorten die spontaan zich hebben
gevestigd.
In het voorjaar zijn er diverse bolgewassen te zien, o.a. Sneeuwklokje,
Boerenkrokus en Wilde hyacint. In deze periode bloeien ook Speenkruid,
Longkruid en Maarts viooltje.
Vanaf juni zijn het de zomerplanten die het beeld bepalen, o.a. Ratelaar,
Margriet, Knoopkruid, Dagkoekoeksbloem en vele andere soorten. Aan de
waterkant zijn Gele lis, Kattenstaart en Koninginnekruid te zien.
Veel soorten vlinders, libellen, juffers, wilde bijen, padden, kikkers en
salamanders komen hier voor.
Nestkastjes worden gebruikt door Kool-en Pimpelmezen en wilde bijen maken
gebruik van de insectenhotels.
Bij de kleine beestjeshoek hebben kinderen lekker in de grond naar
bodemdiertjes gezocht en konden ze in het water met een schepnetje
waterbeestjes vangen die na op naam te zijn gebracht weer werden losgelaten.
We blijven de ontwikkeling op de voet volgen en hebben ook weer voor
belangstellenden uitleg gegeven over wat hier leeft en groeit.
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Bijenstal

Dit jaar geen zwerm gehad op de Kinderboerderij
Zoals ik vorige keer schreef ben ik in 2015 begonnen met de zogenaamde Renson
methode. Een eenvoudige manier om de koningin in beperking te zetten. Bijen
zwermen normaal gesproken in mei uit om zich te vermeerderen. Op zich prima
maar op de Kinderboerderij best lastig. Dank zij de Renson methode hebben we
in de zomer van 2016 maar geen zwermen gehad. Dit hadden er zonder de
methode wel 15 kunnen zijn. Dit geef rust voor de beheerder en de vrijwilligers.
Afbeelding Renson Methode

De honingopbrengst was prima. In 2016 zo ongeveer 150 pond. Waddinxveen
bezit veel Lindebomen en juist tijdens de Lindebloei was het weer in voor de
bijen prima. Met als gevolg heel veel Lindehoning. Deze honing is ook op de
Kinderboerderij te koop. Een deel van de opbrengst komt ten gunste aan KB
Dierendal.
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Educatie
Afgelopen jaar hebben Jan Hoogerbrug en ik weer gezamenlijk een paar lezingen
gegeven. Demonstratie Honing slingeren etc. Er is belangstelling en wat mij
betreft bent u allen van harte welkom op deze bijeenkomsten waar wij met
passie over onze hobby vertellen. Ook hebben we bezoek ontvangen van
leerlingen van het Segment uit Gouda. Deze kinderen vonden het heel leerzaam.
In 2017 gaan we zelf met een groep leerlingen honing slingeren.

Vooruitzichten 2017.
In 2017 zal ik de bijenstand voornamelijk in stand houden door ze goed te
verzorgen, ziekte proberen te voorkomen of tegen te gaan. Doorgaan met de
Rensonmethode om het zwermen te verhinderen. En proberen om de bijenstand
nog raszuiverder te krijgen.
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Het belang van de bijen.
De bijenstand in Nederland wordt in stand gehouden door 6000 hobbyimkers.
Honderd jaar geleden waren het zelfs honderduizend. Ons voortbestaan is voor
meer dan 50 % afhankelijk van de honingbij. Laten we hier zuinig op zijn
en daarom stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen zodat de imker zijn
hobby met succes kan uitoefenen.

Leendert Tanis, Imker bij Kinderboerderij Dierendal
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De Volière

De volière

Bij het samenstellen van vogels in de volière hebben we deskundig advies van
Marthien van Houwelingen.
Hij is zelf kweker in hart en nieren en lid van de plaatselijke vogelvereniging.
Met regelmaat komt Marthien de vogels in de volière controleren op gezondheid
en of alles nog in orde is.

Belangrijk is dat de volièrevogels de juiste voeding krijgen.
Vogels in de natuur kunnen dit zelf bij elkaar scharrelen, maar in de volière zijn
ze afhankelijk van wat wij ze geven.
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Diverse vogeltjes zitten in onze volière:
Rosella, Valkparkiet, Grasparkiet, kanarie, rijstvogel, zebravink, kwartels.
Belangrijk is de hygiëne bij de vogeltjes.
De volière moet daarom regelmatig worden schoongemaakt.
Fijn is dat Marthien zorgt voor nieuwe vogeltjes in de volière als dit nodig is.
Belangrijk is dat we moeten oppassen voor inteelt.
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WWW.Dierendal.nl

Nadat de nieuwe website online is gegaan, hebben we nog het een en ander aan
moeten passen van de pagina’s. In het najaar hebben geen grote veranderingen
plaatsgevonden voor de website. Nadat de nieuwe website online is gegaan,
hebben we gelukkig geen last meer van dat de site gehackt wordt. Dit was in
2014 en 2015 veel gebeurd.
Op Facebook zitten we inmiddels op 683 volgers (20/2/17). Vorig jaar zaten we
op 641 volgers. Via Facebook kunnen we een hoop mensen bereiken voor
bijvoorbeeld activiteiten. Ook wordt dit regelmatig door volgers gedeeld.
Met vriendelijke groet,
Martijn & Christa van Putten
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Onderhoud en klusjesteam.

Toch weer 2 nieuwe varkens voor Dierendal gekregen.
Twee flinke waar een nieuw onderkomen voor gebouwd moest worden.
Dus Jan en Jos moesten flink aan de bak, eerst het stalletje verplaatst, daarna
een nieuw hek gemaakt, een nieuwe voerplaats gemaakt plus een nieuw pad naar
de stal aangelegd.
Daarna hebben we een nieuw hok gemaakt voor de kippen.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Kooij, Jos v/d Louw.
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Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2016.
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 2016 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.

2016
Baten : € 33.965,Lasten : € 31.950,We eindigen 2016 met een kleine winst!
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