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Interesse in sponsoring?

Wilt u ons werk financieel steunen, dat kan!
Gebruik voor het overmaken van een eenmalige
donatie het volgende bankrekeningnummer:

Colofon:
Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Jan Dorrekenskade-Oost 5
2741 HT Waddinxveen
0182-610777
info@dierendal.nl
www.dierendal.nl
www.twitter.com/Dierendal
www.facebook.com/kinderboerderij.dierendal
www.instagram.com/Dierendal
Postadres:
Stichting Kinderboerderij Dierendal
Plasweg 7
2742 KA Waddinxveen

NL13ABNA080.41.16.164
T.n.v. Dierendal te Waddinxveen

Neem voor andere sponsoropties contact op met
Ellen van Helden op:
Telefoon: 06-53287803 (na 16.00 uur)
E-mail: ellen@dierendal.nl

Sponsoropties met vermelding in het Tokkelnieuws:
Sponsor

€15,-

Vriend van de Kinderboerderij

€100,-

Club van 20

€250,-

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

07.30-16.30 uur
09.00-16.30 uur
12.00-16.00 uur

Dierendal is op officiële feestdagen gesloten.
Dierendal kan alleen open indien er voldoende
vrijwilligers aanwezig zijn.
Bestuur:
Ellen van Helden (voorzitter)
Jacqueline Vis (secretaris)
Dieuwke Mulder
Redactie Tokkelnieuws
Dieuwke Mulder
pr@dierendal.nl
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Veel leesplezier met deze nieuwe Tokkelnieuws!
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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, en wat hebben we ook
ditmaal weer veel te melden.

In oktober hebben wij het 20 jarig bestaan van Dierendal gevierd; op 2
oktober groot feest met wel 700 kinderen en op 4 oktober met veel van
onze sponsoren en vrijwilligers. Voor drie vrijwilligers was het
extra feest; zij werden onderscheiden met het vergulde Hefje vanwege
20 jaar vrijwilligerswerk op Dierendal! We hebben onze sponsoren,
voor eenmaal, in het zonnetje gezet als dank voor hun trouwe steun;
er was muziek van troubadour Jan van Til en er was een geweldige
lezing van Ramon Hagedoorn over de relatie tussen mensen en bijen.
Daarnaast waren er uiteraard bubbels (want er was wat te vieren) en
een heerlijke barbecue, verzorgd door Beef Exclusief. We zijn verwend
met kadootjes maar ook met vele extra financiële bijdragen. Wat
ontzettend fijn en welkom. Heel hartelijk dank hiervoor!
Ab, Hedwig, Harold, Andre en Rob: enorm bedankt voor jullie hulp
deze dag. En natuurlijk ook onze eigen vrijwilligers; bedankt!

Het feestje van 4 oktober kreeg wel opeens een beladen wending toen wij op diezelfde vier oktober werden
gebeld door de wethouder die ons vertelde dat er weer eens bezuinigd ging worden op Dierendal, wat een
domper op ons feestje, maar we hebben ons niet laten kennen en er een geweldig feest van gemaakt!
Gelukkig kwam bijna heel Waddinxveen in opstand, er werden handtekeningen verzameld, er kwamen
ingezonden brieven in de pers, er werd ingesproken in de Raadscommissie en uiteindelijk kwam de gehele
Raad van Waddinxveen tot de conclusie dat bezuinigingen op Dierendal niet gewenst zijn. Een prachtige
en terechte conclusie!
Rens, onze beheerder, mag blijven en wij wachten de nieuwe overeenkomst met de gemeente Waddinxveen vol vertrouwen af. Een overeenkomst waarin zal staan dat de gemeente Waddinxveen Kinderboerderij Dierendal structureel zal blijven steunen. Naar verwachting komt er nu na jaren en jaren eens
een eind aan de steeds weer terugkerende bezuinigingen en onze strijd hiertegen Wij hebben er, eindelijk,
alle vertrouwen in.

Wat er het afgelopen halfjaar nog meer is gebeurd….u leest het allemaal in deze Tokkelnieuws! Ik wens u
veel leesplezier, tot Dierendal!

Ellen van Helden
Voorzitter Dierendal
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Sponsoring
Kinderboerderij Dierendal wordt beheerd door de Stichting Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen. Zij
worden daarbij financieel, minimaal, gesteund door de gemeente Waddinxveen. De gemeente stelt de,
daarvoor opgeleide, beheerders beschikbaar voor in totaal drie uur per dag. Deze ondersteuning is echter
lang niet voldoende, want er moet ook nog voer, hooi , stro, enz... worden gekocht.
Jaarlijks draagt Stichting Dierendal zelf €25.000 bij.
Om de Kinderboerderij in stand te houden en evenementen te kunnen organiseren hebben wij sponsoren
en donateurs nodig.

Ruim 40 bedrijven en particulieren sponsoren de kinderboerderij en zij vormen dan ook ‘De Vrienden van de
Kinderboerderij’. Deze bedrijven en particulieren stellen
minimaal €100,- per jaar beschikbaar voor bijzondere
attracties, evenementen en onderhoud óf verlenen
kosteloos / tegen kostprijs diensten ten guste van Dierendal.
Wij hopen dat zij dit jaarlijks blijven doen!

De vrienden van de Kinderboerderij
Mevrouw M.C. Schuur-Tolhuisen

Roggeveen & Piso architecten BV

De heer en mevrouw Blom-van Dillen

Jon en Marianne Sengers

Familie A. Broer

De heer en mevrouw P.J.E. van der Linde

De heer P. Boere

De heer en mevrouw J.T. Lindenboom-Rohenkool

Mevrouw F.M. Poulissen-Pastoor

TekstUeel Communicatie

De heer en mevrouw Th.H.G. van der VeldeEnthoven

Dierenarts C. Baas

De heer Roel van der Voort

De heer en mevrouw R. Retel Helmrich

Van Leeuwen Autocenter

Vis Waddinxveen

Wagro Groenrecycling BV

De heer H.G.P van Zeelst en mevrouw A.M. van

Speksnijder Financieel Management

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
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De vrienden van de Kinderboerderij (vervolg)
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

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 Wilk en Zeelst

Mevrouw S. de Waardt-Rehorst

De heer en mevrouw D.C. van Doorn

Broer en Zus Waddinxveen

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:
Isolatiespecialist.nl

Ben en Marianne Pereboom

Hoodie Dier XL

24x7 ICT

OSI-8 Detachering BV

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

Ondernemersvereniging Gouweplein

Stichting Rotondes Waddinxveen
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De vrienden van de Kinderboerderij (vervolg)
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:
Marc Anker de Isolatiespecialist

C. Neleman transport Moerkapelle

24/7 ICT Nomad de Leeuw

Van Leeuwen Autocenter

Jet en Wim Rip

Ton Broer

Gerben Nieuwland

Hans Schot

De heer J. van Wichen

Irene Benschop

Anja en Johan Visser

Rob J. den Boer

Webtraders Nederland BV

Roel van der Voort en Miranda Weerelts

De heer A.E. Hoogerbrug

Vis Waddinxveen

Eric en Astrid van ‘t Sant

Alle donateurs die een extra gift stortten vanwege
ons 20 jarig bestaan!

Heel hartelijk dank!!!
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Sponsoring Kinderboerderij Dierendal
Jaarlijks heeft Dierendal minimaal € 25.000,- eigen geld nodig voor het onderhoud van de gebouwen, het verzorgen van de dieren enz. Het blijft ieder
jaar weer heel moeilijk om er in te slagen dit bedrag bij elkaar te krijgen, en
we zijn dan ook erg blij met uw bijdrage!
Het is op diverse manieren mogelijk om Dierendal te steunen:
 Een gift in ons spaarvarken
 Aanbieden van hulp in wat voor vorm dan ook
 Donateur worden
 “Vriend van de Kinderboerderij” worden
 Lid worden van de “Club van 20”
Een donateur betaalt minimaal € 15,- per jaar en ontvangt dan 2x per jaar ons blad Tokkelnieuws.
Een Vriend van de Kinderboerderij betaalt € 100,- per jaar en krijgt het 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 het Tokkelnieuws en een naamsvermelding op
het bord in de stal en op onze site.
Voor nadere informatie en/of 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
Wilt u bij het overnaken van een donatie duidelijk de naam en adresegevens erbij vermelden?
Bankrekeningnummer: NL13ABNA0 80.41.16.164
Dierendal is een ANBI goedgekeurd goed doel.
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Wist u dat:
Op de kinderboerderij gebeuren veel leuke en onverwachtse dingen, zeker met de vrijwilligers…


Rianne, Jan en Hennie heel erg verrast waren door hun vergulde hefje



Wij een nieuw bestuur hebben



Rianne van A en Helen ook mee gaan denken met dit bestuur



Het nieuwe alarm op Dierendal iets te gevoelig is afgesteld..



..en Rens hierdoor heel vroeg werd gewekt..



…en ook samen met Ellen in de nacht op Dierendal kwam.



We nog contact hebben met Dini en dat haar koppie nog kraakhelder is



Wilfred graag wil dat de koektrommel altijd is gevuld



Interforce gratis de Wifi heeft geüpdatet



De Buitenbios werd gehouden in het Park Dierendal



Onze bezoekersteller te gevoelig was afgesteld….



…en wij hierdoor regelmatig 36000 bezoekers per dag hadden



Wilfred een loslopende ontsnapte geit ontdekte op Dierendal



Alle buitenplanten weer zijn opgegeten door de pauwen



Helen wel heel erg van t opruimen is



Het zo druk kan zijn dat Jan S. Rens belt voor hulp



Jan S zich verder niet zo druk maakt als hij dienst heeft



Jan S. graag met de Gemeenteraad had willen mee-eten



De vrijwilligers kennis hebben gemaakt met de Raadsvergaderingen



…en hier in grote getalen bij aanwezig waren



Jan S. hier om een papieren agenda had gevraagd



Wij een presentje aanbieden aan nieuwe bewoners via de BuurtKadoos



Jinte en haar oma een tandenborstel kwamen brengen voor de zwarte tanden van de varkens



Rens, net als wij, gek is van alpaca’s en het een kwestie van tijd is voor hij overstag gaat

9

Informatie over onze dieren
Een bezoek aan Dierendal is natuurlijk altijd leuk, maar het is nog leuker als je wat meer weet van de
dieren op de kinderboerderij. Deze editie staat de Chinese Boomeekhoorn in het zonnetje, want zijn het
geen schatjes? De boomeekhoorns zijn in juli 2019 bij ons komen wonen.

Chinese Boomeekhoorn (Tamiops swinhoei)
Herkomst:
Nepal, India, Burma, China, Thailand, Vietnam, Laos en
Cambodja.
Uiterlijk:
Grijs-bruin van kleur met zwarte, bruine en witte strepen.
Een lange, brede, witte streep loopt onder het oog en heel
dun wit streepje boven het oog. Het neusje heeft een
donker streepje. Erg kenmerkend zijn de oren. Die zijn wit
met een zwarte rand en met witte pluimpjes eraan.
Lichaamslengte is ongeveer 15 cm. Staartlengte is
ongeveer 10 cm.
Algemeen
Hoewel eekhoorns erg tam kunnen worden zijn het geen echte knuffeldieren en in die zin ook niet zo
geschikt voor kleine kinderen. Eekhoorns zijn vooral dieren om plezier aan te beleven door ze te
observeren. Omdat het erg bewegelijke dieren zijn, zijn ze ook het best te huisvesten in een ruime volière.
De boomeekhoorns huizen het liefst in een spelonk of holte in een boom. Als deze niet aanwezig zijn
bouwen ze hun nest het liefst in een kruising van diverse takken. Dit takkennest bekleden ze met bladeren,
mos, bast en alles wat ze verder kunnen vinden in het bos. De grondeekhoorns graven holen. Deze zijn
vergelijkbaar met de holen van een konijn.
De Chinese boomeekhoorn is een perfecte beginners eekhoornsoort. Het is een dagdier en kan goed koppelof groepsgewijs gehouden worden. Zelfs als het vrouwtje jonkies heeft kan de man er bij blijven, hij schijnt
zelfs een goede vader te zijn. Het is dus een hele sociale eekhoornsoort. Uiteraard ligt dit wel aan het
karakter van de individuele dieren.
Voeding
Ze eten zaden, noten, fruit, groente en insecten. In het voer dat de eekhoorns op de kinderboerderij krijgen
zitten voornamelijk dennenappelzaden, maïs, haver, zonnebloempitten, meloenpitten, hazelnoten,
walnoten en pecan noten. Af en toe krijgen de eekhoorns extra zonnebloempitjes, krenten en rozijnen.
Qua noten lusten ze alles. Eikels, beukennootjes, tamme kastanjes, hazelnoten en walnoten etc zijn een
waar genot. Vooral walnoten zijn erg lekker en goed voor ze, omdat ze best lang ermee bezig zijn om de
schaal kapot te krijgen en daarbij slijten hun altijd doorgroeiende snijtanden.
Om te knagen hangt er ook vaak een (soep)bot in de kooi, gewoon een mergpijpje of iets dergelijks. Dit is
goed voor de tanden en de kalk is uitstekend voor de botten.
Beheerder Dierendal: Rens Boogaard.
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Nieuwe opslag hooi en stro
Voor Dierendal is het hooi en stro van groot belang. Naast bedekking van de vloer eten onze lieve dieren
namelijk bijna een baal hooi per dag. Wij hebben dus veel hooi en stro nodig en daarvoor hebben wij niet
genoeg ruimte op de kinderboerderij. Na jaren gebruik te hebben gemaakt van een opslag op het
Noordeinde, werd ons dit jaar aangegeven dat wij op zoek moesten naar een nieuwe locatie.
Onze voorzitster Ellen plaatste een oproep voor een nieuwe opslag. En met succes!
Dierendal mag nu het Hooi en Stro opslaan bij Marc en Margreet Anker van de Isolatiespecialist.
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Gouweplein activiteit
In opdracht van het Gouweplein weer een middag gepland, te weten 5 juni, we hadden eerst een vlieger
maken als activiteit. Echter was dit erg lastig en krap qua tijd om te maken in een uurtje. Toen zijn we
overgestapt op het schilderen van een houten wandbordje met een gipsen bloem erop. Dat viel heel goed in
de smaak bij de kinderen. Ze hadden de keus uit 2 verschillende bloemen, te weten een chrysant en een
narcis. Het was een heel gezellige middag, en omdat dit wandbordje zo leuk werd gevonden hebben we ze
alvast voor volgend jaar ingekocht.
De doe-vrijwilligers
Hennie en Jacqueline.
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Afscheid Wietske Mulder
Tijdens het vrijwilligersoverleg van 14 juni hebben wij
afscheid genomen van bestuurslid Wietske Mulder.
Wietske was onder andere verantwoordelijk voor het
Tokkelnieuws en vele activiteiten.
Wij wensen Wietske veel succes toe in de toekomst en
bedanken haar voor de inzet voor Dierendal.

Afscheid Martijn en Christa
Tijdens het vrijwilligersoverleg van 14 juni hebben wij
ook afscheid genomen van de vrijwilligers Martijn en Christa. Zij waren de afgelopen jaren onder andere
verantwoordelijk voor de website en de FaceBook pagina van Dierendal.
Wij danken Christa en Martijn voor de inzet en wensen hun veel geluk toe in de toekomst met hun jonge
gezin.

13

Een avondje balen sjouwen voor het Dierendal
Het begon allemaal met een appje in een appgroep….
Een appgroep die normaal gebruikt wordt voor leuke dingen. Het is de app van de racefiets groep.
Normaal als ik het geluid van deze groep hoor kijk ik even naar buiten. Negen van de tien keer is de vraag
‘Gaan we nog fietsen vandaag?’ Als het goed weer is en als het past in mijn agenda ga ik graag mee. Even
erop uit met een groep fietsfanaten, kilometers maken en mooie gesprekken voeren. Deze keer was de
vraag anders.
Mannen, ik zoek nog een paar potige kerels voor as zaterdagmiddag om 1700 uur om 300 baaltjes hooi te laden
in Reeuwijk, lossen Wveen.
Tevens 80 pakjes stro in het dorp ophalen voor de opslag.
Terwijl ik nog uitvluchten aan het zoeken was kwam het tweede appje; ‘We verzamelen om 17.00 uur’
Het werd mij al snel duidelijk dat het eigenlijk geen vraag was maar meer een opdracht.
Fietsen zat er even niet in, we gingen hooibalen sjouwen!
Sommige dagen blijf je je altijd herinneren. Zo ook de zaterdag van 26 juni 2019. Wellicht
weet je het nog. Nederland ging gebukt onder een heuse hittegolf. Het was drukkend warm.
Toen we om 17.00 uur startten gaf te thermometer nog 36 graden aan. Aangekomen op het
veld in Reeuwijk bleek al snel dat 300 baaltjes getransformeerd waren tot 300 kloeke balen.
Vol goede moed en gelukkig met vele handen gingen we aan de slag.
In het begin hadden we wat moeite om het juiste ritme te vinden maar naar verloop van tijd bleek er een
heuse landarbeider in ons te schuilen. Terwijl één van ons de leiding nam en ons aanwijzingen toeschreeuwde. Werden wij heel behendig in het insteken, draaien, tillen en opstoten van de balen hooi.
Terwijl ik daar zo bezig weg moest ik denken aan de Bijbelse
geschiedenis van Ruth en Boaz. Als je een beetje Bijbelvast bent
dan ken je dit verhaal ongetwijfeld.
Ruth is weduwe en kon daardoor moeilijk rondkomen. Op een
dag besluit zij om korenaren te gaan verzamelen zodat ze iets te
eten heeft. Dit kon overigens omdat het volk Israël de opdracht
had gekregen te zorgen voor de armen. Boeren mochten de aren
die gevallen waren niet meer oprapen en de hoeken van de akkers mochten niet gemaaid worden. Ook deze aren waren bestemd voor de armen. Zo zie je maar dat de zorg voor de naasten
van alle tijden is.
Ruth komt terecht op de akker van Boaz, een rijke landeigenaar.
Als je wilt weten hoe de geschiedenis precies gaat moet je in de
bijbel het boek Ruth hoofdstuk 2 maar eens lezen. Het is een
mooie geschiedenis dat leest als een liefdesverhaal. Waarom ik
aan deze geschiedenis moest denken?
Ruth mocht de korenaren oprapen. Boaz geeft zijn knechten zelfs
opdracht om extra aren te laten vallen zodat er meer voor Ruth
overblijft. Dit heeft effect. ’s Avonds gaat Ruth naar huis met 30 kg
graan! Wij van het Dierendal gingen naar huis gaan met 300 balen
hooi! Natuurlijk meer dan wat Ruth had maar ik denk dat de
verzorgers van het Dierendal net zo blij zijn met het hooi als Ruth!

14

Boaz was erg begaan met het lot van Ruth. Bij hoge uitzondering mocht Ruth drinken van het water wat
voor de arbeiders bestemd was en tussen de middag zelfs mee-eten met Boaz en zijn arbeiders. Het ontbrak haar aan niets. Nou, dat gold ook voor ons! Naast een sjouwploeg bleek er zelfs een heuse cateringploeg te zijn die ons voorzag van broodjes en drinken. Dit maakte het gesjouw in de hitte meer dan goed.
Overigens hadden ook wij onze eigen Boaz. Zoals jullie
weten was er geen ruimte meer voor de opslag van de balen
op de huidige locatie. Na een oproep melde al snel een
Waddinxveense ondernemer zich. Hij had ruimte, heel veel
ruimte. Ik kan je inmiddels uit ervaring vertellen dat 300
balen hooi en 80 balen stro heel erg veel ruimte in beslag
nemen. Nu had deze ondernemer, laten we hem Boaz
noemen, zijn schuur open kunnen zetten en ons veel succes
kunnen wensen met sjouwen. Maar nee, zo is onze Boaz
niet. Onze vreugde was groot toen hij met auto en
aanhanger het land op kwam rijden om mee te helpen met
het sjouwen.
Zoals ik al zei mocht Ruth met de arbeiders van Boaz mee-eten. Iets wat eigenlijk zeer ongebruikelijk was
in die tijd. Ik kan je zeggen dat wij dat geluk ook hadden. Toen we rond 22.00 uur klaar waren met sjouwen kwam de geur van vlees ons al tegemoet vanuit de tuin van Boaz. Als hooiteam werden we verwend
met een heuse BBQ! Ik kan u zeggen dat we gesmuld hebben en net als Ruth ’s avonds dankbaar naar
huis gingen.
Hoe het is afgelopen met Boaz en Ruth? Ze trouwden en leefden nog lang en gelukkig!
Met dank aan Marc en Margreet Anker, de sjouwers Helen, Ellen, Ton Wim, William, Wilfried, Dieuwke,
Eric en Rob.
En dank aan Ton Wim Burger voor dit mooie artikel.
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Kippenhok schilderen
Op Dierendal onderhouden wij alle dierenhokken zelf. Daarom zijn wij zo blij met de vrijwilligers die
helpen met bouwen en schilderen. In juli heeft Luuk zich spontaan aangeboden om een kippenhok te
schilderen. Dank je wel voor je hulp Luuk!

Stage lopen op Dierendal
Wellicht heeft u onze stagiaire Ylva wel zien rondlopen op Dierendal. Ylva volgde een opleiding dierverzorging en moest in het
kader van haar studie stagelopen op een echte kinderboerderij. Dit
doet zij op maandag en dinsdag. Natuurlijk is zij bij Dierendal van
harte welkom!

Naast Ylva lopen er bij ons vaak ook stagairs rond in het kader
van de maatschappelijke stage. Wij hebben hiervoor jaarlijks veel
aanvragen. Wil je dus de maatschappelijke stage bij Dierendal
lopen, vraag dit dan op tijd aan. Wij zitten hiervoor namelijk tot
juni 2020 al vol.

Brandpreventie
Bij Dierendal is er heel veel aandacht voor veiligheid. Zo krijgen de vrijwilligers regelmatig een BHV-cursus aangeboden en worden de brandinstallaties
ook periodiek gecontroleerd. Ook dit jaar heeft Nooitgedacht Brandpreventie
weer de controle uitgevoerd.
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Nieuwe Ooievaarspaal
Met dank aan Marc en Margreet Anker heeft Dierendal een gloednieuwe Ooievaarspaal. Deze paal is in juli
bij ons geplaatst. Wij danken Marc en Margreet voor de gift en het helpen met het opzetten.

Dierendal honing
Wij verkopen bij Dierendal echte Dierendal honing die afkomstig is van onze eigen bijen. Onze imker
Annet slingert deze op Dierendal. En wist u dat lokale honing het beste werkt bij allergieën en voor het
verlichten van hooikoorts? De honing is te koop voor €6,95 voor een potje van 450 gram.
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Steun Dierendal door ijs te kopen
Wist u dat wij op Dierendal ook echt Boerderijs verkopen. Heerlijk
om van te genieten tijdens een warme dag. Deze zomer hebben wij
weer heel veel ijsjes verkocht en door dit biologische ijs bij ons te
kopen steunt u de kinderboerderij.
En ook bij ons verkrijgbaar: het echte Fien en Teun ijs!

Vakantieopvang t.b.v. Dierendal
Ook dit jaar was er weer de vakantieopvang voor dieren beschikbaar
aan de Plasweg. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Dierendal.
Tijdens de zomervakantie was het erg warm, maar de opvang-dieren
waren in goede handen. IJsblokjes en veel vers water moest ervoor
zorgen dat de dieren koel bleven. En als het even kon gingen de
dieren zelfs even lekker naar buiten...

De Eikenprocessierups
Oh jee, ook de eiken in het Warneerplantsoen hadden dit jaar
last van de Eikenprocessierups. In juli is de weide een paar
dagen gesloten geweest omdat er in de eik op Dierendal ook
rupsen zaten. Gelukkig werden deze snel weggezogen. De haren
van de eikenprocessierups kunnen een allergische reactie en een
branderig gevoel veroorzaken.

Bijenzwerm
Begin augustus hadden wij een bijenzwerm op Dierendal. Dit komt voor
als de koningin de korf verlaat. Een deel van het bijenvolk gaat dan met
haar mee op zoek naar een nieuw onderkomen.
Een prachtig geluid en gezicht, maar niet helemaal de bedoeling.
De bijenzwerm is tot rust gekomen in een boom. Onze imker Annet heeft
zich vervolgens over hen ontfermd.
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Nieuwe dieren op Dierendal
In juni 2019 hebben wij de Chinese Boomeekhoorns
gekregen. Deze schattig beestjes zijn zeer actief overdag
en hebben onlangs een groter verblijf gekregen dankzij
onze klusjesmannen. Mocht je deze lieve eekhoorns nog
niet hebben gezien, kom dan snel bij ze kijken!

Ook zijn er dit jaar veel dieren geboren op Dierendal. De fleseend heeft dit
jaar ook weer kuikentjes gekregen. Vanwege de snoeken en reigers in het
Warnaarplantsoen hebben wij de fleseend en haar jongen gevangen en veilig
binnen gehouden tot deze oud genoeg waren om de natuurlijke omgeving te
overleven. Natuurlijk zijn de fleseend en het jong ondertussen naar buiten
gebracht om herenigd te worden met de vader.

Vlindermiddag
Op donderdag 29 augustus was er weer een vlindermiddag bij Dierendal. Naast een informatieve film
over hoe je de tuin vlindervriendelijk kan inrichten,
was het ook mogelijk om tijdens deze middag een
mooi vlindermasker te maken. Daarnaast was er
aandacht voor de grote verscheidenheid aan soorten
vlinders, o.a. door een memory-spel. Ook voor
(groot)ouders was er veel informatie over vlinders te
vinden.
Met 14 bezoekers was het een bescheiden opkomst,
maar we hopen dat ze iets hebben opgestoken en
anders kijken naar de natuur.

Vrijwilliger Wilfred is jarig en ruilt een dag van baan
Wilfred, Ellen en de bewoners van ‘de Kniek’ hebben dubbel
gelegen van het lachen om zijn verkleedpartij waarbij hij van
baan ruilde met de Kaasboer.
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Nachtvlinderen op Dierendal
Voor het 3e jaar op rij, hebben we te maken gehad met regen tijdens de nachtvlinderavond op Dierendal.
Dan komen er veel minder vlinders af op het licht en smeer. We hebben wel het doek met de lamp
opgehangen en meerdere bomen gesmeerd. Maar om 22.30 hebben we toch besloten om tussen de hoosbuien door, alles maar op te ruimen. We hebben ondanks de regen toch nog 5 vlinders gezien, te weten de
Buxusmot, Zwarte weeskind, Agaatvlinder, huismoeder en de Blauwooggrasmot. Er kwamen door de
regen toch nog 8 bezoekers vlinders kijken. We hopen volgend jaar op beter en droog weer.
Hennie

Wadcultureel
Natuurlijk hadden wij ook weer leuke activiteiten op Dierendal tijdens Wadcultureel. Wederom verkochten wij pannenkoeken vanuit de caravan. Daarnaast was er in samenwerking met de Waddinxveense
kunstkring een schilderactiviteit. Met 875 bezoekers was het een zeer geslaagde middag!
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Feest!!!! 2 en 4 oktober
Tijdens de feesten op 2 en 4 oktober vierden wij het 20-jarig bestaan van Dierendal. Hieronder treft u een
foto impressie aan van de feesten. Tijdens het kinderfeest hebben wij 700 bezoekers mogen verwelkomen.
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Nieuwe duiventil
Sinds begin september hebben wij een prachtige nieuwe duiventil.
Grote dank aan Martin Smit en Rob J. Den Boer voor de supersnelle plaatsingsactie.
Heel veel dank aan Nomadje de Leeuw, van 24x7 ICT, voor de sponsoring ervan! Wat een geweldig
cadeau, bedankt Nomad.

Educatieve middag
Op zaterdag 21 augustus was er een educatieve
middag op Dierendal waarbij onze imker
Annet vertelde over bijen en overwinteren.
Hierbij vertelde ze ook over suiker voor de
bijen bij het inwinteren. Suikerwater wordt
gebruikt om de benodigde brandstoffen toe te
voegen.
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Nieuws uit de Heemtuin
Na 6 jaar geleden te zijn begonnen met de aanleg van de tuin komen hier al meer dan 20 soorten
paddenstoelen voor. Nu nog wel de meest algemene soorten, zoals geweizwammetje, zwerminktzwam,
elfenbankje, geschubde inktzwam, kale inktzwam en andere. Hieronder in het kort enige uitleg over
paddenstoelen:
Alhoewel ze het hele jaar zijn te zien, vind je de meeste soorten in de herfst. Ze groeien niet alleen in het
bos tussen afgevallen bladeren of op een rot stuk hout. Je kunt ze ook vinden in het gras.
Een paddenstoel is de vrucht van een schimmel. Schimmels leven in het donker, heel verborgen. Ze groeien in hout, dor blad, brood, kaas en vruchten. Daar halen ze hun voedsel uit.
Een schimmel bestaat uit dunne draden die ergens beginnen te groeien. Als de schimmel groot genoeg is,
brengen de draden paddenstoelen voort.
Onder paddenstoelen heb je helpers, moordenaars en opruimers.
Een helper is de bekende vliegenzwam, die vind je waar de berk staat. De schimmel zorgt ervoor dat de
boom water en mineralen krijgt, de boom zorgt ervoor dat de vliegenzwam er een soort suiker voor krijgt
De schimmel van de honingzwam is een moordenaar, een parasiet, die levende bomen aantasten. Ze dringen via wonden en spleten in het hout. Ze eten de boom op en maken hem dood.
De meeste soorten, opruimers, verteren planten en dieren. Ze ruimen al het afval op.
Tot slot nog een waarschuwing, ga nooit voor consumptie paddenstoelen zoeken. Daarvoor moet je heel
veel weten en dan zeĺfs is het nog gevaarlijk. Veel soorten zijn giftig.
Als je er foto's van maakt kun je ze later nog eens bekijken en nagenieten van deze bijzondere organismen.
Jan Hoogerbrug.
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Prullenbakken als kunstwerk
Het wás al mooi op Dierendal maar nu is het nóg een stukje mooier geworden. Supergaaf gedaan door
Ruud Kooger, dank je hartelijk Ruud, we zijn er heel erg blij mee!

Dierendal als inleverlocatie voor kleine defecte apparaten
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Bibelebonz op bezoek bij Dierendal
Net als voorgaande jaren komen in de zomervakantie kinderen van de BSO Bibelebonz uit Gouda op
bezoek bij kinderboerderij Dierendal. Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur vermaken zij zich met de dieren,
maken gebruik van de speeltoestellen, doen het kabouterpad en bij mooi weer lekker buiten picknicken.
Als het buiten koud of nat is doen ze dat in de educatieve lesruimte. Daarna zorgen ze ervoor dat ze alles
weer schoon en opgeruimd is.
Jan Hoogerbrug

Gouweplein activiteit - Ballon met mandje knutselen
In samenwerking met het Gouweplein weer een doe-middag georganiseerd, het maken van een ballon met
mandje. We hebben voor 40 kinderen ballonnen getekend op allerlei kleuren papier, die ze moeten uitknippen. 8 verschillende kleuren die zij aan elkaar moeten lijmen met satéprikkers ertussen. Voor het mandje
hadden we een gekleurde ijsbeker gekozen die eronder kwam te hangen, door de satéprikkers erin te steken. We dachten een leuke en eenvoudige knutsel te hebben gevonden, het tegendeel bleek waar, het was
niet simpel, maar erg ingewikkeld volgens de kinderen en ouders. Er werden vele ballonnen verkeerd gelijmd, jammer. Al met al met wat herstelwerk gingen ze toch met leuke ballonnen naar huis.
De doe-vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Souburgh op Dierendal
In september kwamen de bewoners van Souburgh bij ons lang om te knuffelen met de dieren en natuurlijk
ook voor een advocaatje met slagroom. Het was weer een feestje om te mogen doen.

Planten kopen voor Dierendal
Ellen is samen met Jan H planten wezen kopen zodat
Dierendal er tijdens ons 20-jarig bestaan feestje er prachtig
op zou staan. Natuurlijk werden de planten daarna netjes
in de plantenbakken gezet. Dat onze pauwen ze vervolgens
allemaal opeten, daar kunnen wij helaas weinig aan doen.

Voorbereiding voor ons
feestje
De feestjes van 2 en 4 oktober hebben veel
voorbereiding gekost. Het maken van
uitnodigingen, presentjes en het opzetten
van de activiteiten hebben allemaal veel
werk gekost. Hennie, Ellen en Jacqueline
bleven daarbij niet altijd helemaal serieus.
Zie hier het bewijs van de dames in een gekke
bui!
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Afscheid van Jan van de Maas
Tijdens ons feest op 4 oktober hebben wij afscheid genomen van Jan van de
Maas. Wij hebben jarenlang gebruik mogen maken van zijn schuur voor de opslag van hooi en stro. Wij willen Jan bedanken voor alles en wij wensen je veel
succes in de toekomst.

Nieuwe bezuinigingen op Dierendal aangekondigd
Dierendal is niet onbekend met het fenomeen bezuinigingen, maar om deze aangekondigd te horen worden
op dierendag en de dag van ons sponsorfeest was een grote domper op de festiviteiten.
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De Speech van Ellen
Op 4 oktober heeft Ellen een prachtige speech gegeven. Mocht u deze nog even willen nalezen, dan kan dat
hier!
Goedemiddag allemaal,
Namens ons allen van Dierendal: van harte welkom op ons feestje! Wat fijn dat u er bent, en wat leuk om
nu eindelijk eens wat gezichten te zien die horen bij uw, soms jarenlange, steun aan Dierendal.
Dit is ook precies de reden om dit feestje te organiseren; wij bestaan, op deze locatie, 20 jaar en dat had
niet zonder u gekund. Eergisteren hebben wij dit met een groot kinderfeest gevierd, bijna 700 bezoekers
telden wij, en dat deze middag zo geslaagd was komt, mede, door u.
Als Dierendal zijn wij niet in staat om u te bedanken voor uw trouwe steun, en dat vinden wij jammer.
Natuurlijk krijgt u ons mooie Tokkelnieuws boekje en staan velen van u vermeld op de borden in de stal
en leslokaal, maar echt iets terugdoen als bedankje; nee dat is niet mogelijk.
Tot vandaag…….Ons jubileum leek ons bij uitstek geschikt om dan eindelijk U eens in het zonnetje te
zetten, en wat zijn we blij dat u er bent.
Het is het eerste feestje in 20 jaar en misschien ook wel het laatste, want uitgerekend vandaag hebben wij
slecht nieuws gekregen. Wij laten ons feestje vandaag hier echter niet door bederven.
Wat gaan we doen? U bent al muzikaal welkom geheten door onze troubadour Jan, hij zal voor de
muzikale aankleding zorgen. We hebben zo dadelijk een geweldige lezing voor u door imker Ramon
Hagedoorn die u zeker gaat verrassen met zijn verhaal. En ook is er een sponsor van Dierendal die graag
iets wil zeggen.
Daarnaast hebben we heerlijke hapjes van Beef Exclusief, met liefde voor u bereid door onze topkoks Ab
en Rob, en alle drankjes zijn verkrijgbaar in onze marktkraam. Ook kunt u nog een geinige foto laten
maken in onze fotoshop, als herinnering aan deze middag.
Onze vrijwilliger Jacqueline heeft een prachtig overzicht gemaakt van 20 jaar Dierendal; ik kan u van
harte aanraden om dat paneel in ons leslokaal te gaan bewonderen.
Kortom, we gaan een paar uur genieten met elkaar in de prachtige omgeving waar Dierendal zich in bevindt.
Mocht u vragen hebben; onze vrijwilligers die hier uiteraard ook bij zijn vandaag, zijn allen te herkennen
aan de Dierendal badge.
Een aantal mensen wil ik vanmiddag graag benoemen, dat is gevaarlijk want je vergeet er dan ook altijd
een paar. Deze mensen verdienen echter een extra bedankje. Ik begin met Jan van der Maas; beste Jan,
wat geweldig dat wij jarenlang onze hooi- en strovoorraad in jouw schuur mochten stallen. Door groot in
te kopen konden wij dit goedkoper aanschaffen wat ons ieder jaar ongeveer € 1500,- scheelt. Jij gaat nu
de schuur slopen waardoor wij op zoek moesten naar een nieuwe opslag. Deze hebben wij gevonden bij
Marc Anker, die zich hier spontaan voor aanbod en en passant ook nog zorgde voor een prachtig nieuw
ooievaarsnest.
Jan, heel hartelijk dank voor alle jaren dat we van de opslag in jouw schuur gebruik mochten maken!
(Marc ontzettend veel dank dat wij, dankzij jou, door kunnen gaan met het groot inkopen van hooi en
stro.)
Ons eigen hooi&strooiteam wil ik graag bedanken: Rob, Eric, Nico en Arie; dank dat jullie al sinds jaar en
dag iedere maand onze hooizolder bevoorraden vanuit de opslag.
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De Speech van Ellen vervolg
Dan heb ik nog een speciaal bedankje voor Nomad de Leeuw, want waar vind je een sponsor die eenmaal
per jaar een berichtje stuurt: “hoi Nomad hier, kan ik jullie nog met iets helpen. Hebben jullie nog wat
nodig?” Geweldig toch? Dankzij hem hebben we een prachtige wipkip en een mooie nieuwe duiventil
kunnen aanschaffen. Nomad, dank je wel.
Dan blijven over de tientallen sponsors, u dus, die heel trouw ieder jaar reageren op ons sponsorverzoek,
sommigen al zolang ik bij Dierendal ben betrokken, en dat is al vijftien jaar.
Namens ons allen wil ik u bedanken voor uw trouwe steun aan Kinderboerderij Dierendal. Wij doen zelf
erg veel om geld te genereren, maar zonder u was er geen Dierendal. Ik hoop dat u ons nog lang een warm
hart toedraagt en vind het geweldig dat u hier vandaag bent om u voor eenmaal te kunnen vertellen hoe
blij wij met u allen zijn.

Voordat we gaan luisteren naar Ramon en een sponsor die iets wil delen met ons heb ik nog een grote verrassing………een verrassing voor een drietal van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.
Hiervoor wil ik graag het woord geven aan wethouder Kirsten Schippers/Hubert Poot van Stichting
Vrijwilligerswerk Waddinxveen.

Hier werden de Hefjes voor de vrijwilligers uitgereikt.
Hartelijk dank Hubert en Kirsten voor deze mooie woorden (en ook Margo Vreeburg van Stichting Vrijwilligerwerk om dit mooie moment voor deze drie kanjers mogelijk te maken.
Ook namens ons allen van Dierendal willen wij jullie: Jan, Rianne en Hennie, van harte feliciteren met
jullie jubileum, wij hopen dat jullie nog lang bij ons blijven.
Bloemen zijn er al, dus heb ik een persoonlijke trofee voor jullie laten maken, die hopelijk een ereplek in
jullie huis gaat krijgen.
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Vernielingen en camera’s in het
leslokaal
Na een aantal grove vernielingen in ons leslokaal ontkomen wij
ook binnen helaas niet aan camera-toezicht. Dankzij Paul van P
-Works was dit snel geregeld.

Jonge duif geboren
De nieuwe duiventil vonden de duiven zo mooi dat ze vrijwel
direct een nestje hebben gemaakt. Op 17 oktober kwam een klein
duifje uit het ei gekropen!

Ilse schildert
Onze nieuwe vrijwilliger Ilse helpt op Dierendal door onder
andere de dierenverblijven te schilderen. Welkom bij het
team Ilse!

Alarm op Dierendal
Dierendal heeft een inbraakalarm en deze gaat af en toe wel eens af. Het
is echter zeker dat deze afgaat als Roys zich heeft laten insluiten.

Nieuwe speurtocht op Dierendal
Dierendal heeft een nieuwe speurtocht beschikbaar. Vraag ernaar bij de
vrijwilligers!
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Pompoenen snijden tijdens de herfstvakantie
In de herfstvakantie hebben we op dinsdag 22 Oktober weer pompoenen gesneden. We hadden hier weer 2
x 1 uur voor gepland, dan kunnen er 2 x 20 kinderen aan de gang en hebben ze een uur de tijd om rustig te
pompoenen uit te hollen en er een gezicht of vormen uit te snijden. De lesruimte is s’morgens omgetoverd
tot een Halloween sfeertje, passend bij het pompoen snijden. Met allerlei slingers met pompoengezichten,
vlaggetjes en een tafel met herfst en Halloween gerelateerde decoraties als spinnen, pompoenen, pompoenlichtjes en veel herfstmaterialen. Helaas kwamen er dit jaar weinig kinderen, en hebben we besloten om de
donderdag en vrijdagmiddag ook mensen de mogelijkheid te geven om pompoenen te snijden. Dit omdat
we nog veel pompoenen hadden en om uit de kosten te komen. Bij elkaar zijn er over de 3 middagen
genoeg kinderen geweest om het kostendekkend te maken.
De doe-vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Bezuinigingen
Op 4 oktober werden de bezuiniging op de uren van de beheerder van Dierendal aangekondigd. Als deze
bezuinigingen doorgang zou vinden, dan zou dat het einde zijn van onze kinderboerderij. Dierendal kan
namelijk niet zonder de beheerder Rens. Rens is o.a. verantwoordelijk voor de begeleiding van onze vrijwilligers en voor de (fok)administratie.

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft Dieuwke ingesproken ten behoeve van Dierendal.
Tijdens deze raadsvergadering waren veel vrijwilligers aanwezig. En ook onze bezoekers en de inwoners
van Waddinxveen lieten zich niet onberoerd. Wij zijn diep geraakt door de goede initiatieven die zijn opgestart om Dierendal te helpen. Corry de Jong is een echte handtekeningen actie gestart. Deze handtekeningen zijn ook aangeboden aan het College van B&W. Daarnaast hebben wij van vele bewoners een extra
donatie gekregen. Iedereen bedankt voor de steun.
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Gouweplein activiteit - Loopvogel maken
In samenwerking met het Gouweplein de laatste middag van dit jaar
gepland, woensdag 13 november. Ook dit jaar weer gekozen voor de loop
vogel maken, daar we van vorig jaar nog veel ogen over hadden en iedereen
erg enthousiast was over de loopvogel. Dus met frisse moed weer
gezorgd dat alles klaar stond, wol geknipt, touwtjes op lengte, stokjes aan
elkaar gemaakt. Aangezien dit best een wat lastige knutsel is, helpen de
ouders en opa’s en oma’s mee. Er kwamen een aantal kinderen, niet
zoveel als we hadden gehoopt. Het weer zat ons waarschijnlijk ook wel wat
tegen, het regende pijpenstelen. Maar de kinderen die zijn geweest gingen
heel blij en tevreden naar huis met een mooie loopvogel.
De doe-vrijwilligers Hennie en Jacqueline

Bezuinigingen gaan niet door
Tijdens de raadsvergadering van 16 november was het even
spannend voor de aanwezige vrijwilligers van Dierendal. Dit
omdat hier besloten zou worden of de aangekondigde
bezuinigingen doorgang zouden vinden. Het was een lange
avond met zelfs een pauze om even te eten. Maar, de lange zit
werd beloond. Een raadsbrede motie werd ingediend met het
verzoek om de voorgenomen bezuinigingen niet uit te
voeren. En daarnaast heeft men gevraagd om Dierendal
structureel te ondersteunen. Wij zijn erg blij met de uitkomst
van de vergadering en danken iedereen voor de steun!

Leeghalen oude hooi en stro opslag
Ons hooi en stro team heeft een heel druk jaar achter de rug! Op 16 november hebben wij namelijk de
oude hooi&stro voorraadschuur leeggehaald. "Bodem" met los spul bleek zo dik te zijn dat er nog 10 balen
tevoorschijn kwamen. Bedankt Nico, Rob, Eric en Philip!
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De bijentuin opgeknapt
De bijentuin is de afgelopen periode omgespit zodat deze kan worden beplant met vaste planten. De bijentuin is alvast voorzien van champignonmest.

Bezoek aan Souburgh
Met twee geiten, konijn en cavia naar Souburgh. In de Peugeot, de Toyota CH-R, de lift: ze vonden ‘t allemaal best. Was weer genieten voor ons maar vooral voor de bewoners en andere aanwezigen van o.a.
Gemiva. Bedankt Ellen, Thomas, Dieuwke en Jacqueline.
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Vrijwilligersfeest
Het hele jaar door zijn wij van Dierendal bezig om alle inwoners van Waddinxveen (groot en klein, jong
en oud) te verwelkomen op onze mooie Kinderboerderij, zeven dagen per week.
Eenmaal per jaar bedanken wij al onze eigen vrijwilligers met een gezellig feestje: eerst een overleg (hoort
er ook bij), een leuke workshop en vervolgens een gezamenlijke maaltijd en een klein presentje als dank
voor hun geweldige inzet voor Dierendal.
Dit jaar had ons eigen feestje een heel speciaal tintje: na héél veel jaren vechten is het eindelijk zover:
Kinderboerderij Dierendal krijgt eindelijk de STRUCTURELE steun van de gemeente Waddinxveen,
de waardering die wij zó verdienen.
Het was weer een feestje! Het feestje dit jaar is gesponsord door onder andere Broer en Zus, Kaashakker
Waddinxveen en Atelier Annelies.
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Vrijwilliger Bert overleden

Onze vrijwilliger Bert is vrij plotseling
overleden. Wij wensen Johanna, die ook een
poosje samen met Bert meekwam, heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

De pluim!
Bij elk Tokkelnieuws zetten wij een vrijwilliger in het zonnetje voor het vele werk dat zij doen.
Deze keer was het een moeilijke keuze. Het hooi en stro team heeft het ontzettend druk gehad het
afgelopen seizoen en verdienen zeker een eervolle vermelding!
De pluim geven wij deze keer aan Gerben en Elly Nieuwland. Gerben is al jaren onze postbode en brengt
het Tokkelnieuws naar bijna al onze sponsoren. Daarnaast zijn Elly en Gerben betrokken bij ToiToi die
speciaal voor ons 20-jarig bestaan een op maat gemaakte show hebben opgevoerd op 2 oktober.
Gerben en Elly, bedankt voor jullie inzet!
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Leslokaal huren
Dierendal heeft een educatieve activiteitenruimte die wij het leslokaal noemen. Deze ruimte kan worden
gehuurd voor partijtjes, cursussen, teambuilding, enz…
Het leslokaal ziet er representatief uit en is een aantal jaren geleden gemoderniseerd. Bij het huren van het
leslokaal mag er ook gebruik worden gemaakt van de keuken.
De kosten voor het huren van onze educatieve ruimte zijn €150,-. Het liefst verhuren wij deze ruimte na
sluitingstijd (16.30 uur).
Het is ook mogelijk om het leslokaal te huren voor een kinderfeestje. Het knuffelen met de konijnen en
geiten zit bij de prijs inbegrepen.
Meer informatie over het huren van onze educatieve ruimte is beschikbaar via info@dierendal.nl
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De activiteitenkalender 2020
Vrijdag 3 januari
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten €3,00

Vetdennenappels maken

Donderdag 27 februari
14.00-15.00 uur
Kosten €7,50

Nestkastje timmeren

Vrijdag 28 februari
14.00-15.00 uur
Kosten €7,50

Nestkastje timmeren

Woensdag 11 Maart
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Gratis

Gouweplein activiteit - Bloempot verven en met bloembollen
vullen

Zaterdag 14 Maart
10.00 uur
Gratis

NL Doet

Woensdag 18 Maart
Vanaf 13.30 uur
Gratis

Speurtocht Boomfeestdag

Zaterdag 28 Maart
14.00 uur
Gratis

Educatieve middag - Bijen en wandeling heemtuin

Goede vrijdag 10 April
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten: €2,50

Eieren verven

Maandag 27 April
Gratis

Koningsdag Dierendal

Vrijdag 1 Mei
Vrije inloop vanaf 13.30
Kosten €2,50

Steentjes/gips verven, schelpen plakken, spatels versieren

Woensdag 3 Juni
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Gratis

Gouweplein activiteit - Houten tegel met gipsen bloem schilderen

Zaterdag 6 Juni
14.00 uur
Gratis

Educatieve middag - Uitleg bijen en wandeling heemtuin zomerbloeiers en kleine beestjes

De maanden Juli,
Augustus, September
Gratis

Vlinder expo
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De activiteitenkalender 2020 (vervolg)
Woensdag 26 Augustus
Inloop vanaf 14.00 uur
Gratis

Vlindermiddag - Informatieve middag over vlinders met allerlei
spelletjes en vlindermaskers maken voor kinderen

Vrijdagavond 28 Augustus
Vanaf 20.00 uur
Gratis

Nachtvlinderen - Nachtvlinders lokken met licht en geur

Zaterdag 5 September
Gratis

Educatieve middag - Overwintering bijen en kinderactiviteit
waterbeestjes vangen

Zaterdag 5 September
(datum nog niet bevestigd)
Gratis

Wadcultureel

Woensdag 9 september
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Gratis

Gouweplein activiteit - Knutselen met Vilt

Donderdag 22 oktober
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten €3,50

Pompoenen snijden

Woensdag 18 november
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Gratis

Gouweplein activiteit - Werken met herfstmateriaal

Maandag 21 december
13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten: €3,50

Kerststukjes maken
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De kleurplaat
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Het bestuur en alle vrijwilligers van Dierendal
wensen u:
prettige feestdagen
en een voorspoedig 2020!
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