Kinderboerderij
Dierendal Waddinxveen

Tokkelnieuws
december 2020

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

Colofon:

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

Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Jan Dorrekenskade-Oost 5
2741 HT Waddinxveen
0182-610777
info@dierendal.nl

Neem voor andere sponsoropties contact op met
Ellen van Helden op:

www.dierendal.nl
www.twitter.com/Dierendal
www.facebook.com/kinderboerderij.dierendal
www.instagram.com/Dierendal

Sponsoropties met vermelding in het Tokkelnieuws:

Postadres:
Stichting Kinderboerderij Dierendal
Plasweg 7
2742 KA Waddinxveen

Telefoon: 06-53287803 (na 16.00 uur)
E-mail: ellen@dierendal.nl

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,

Wat is 2020 voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Ook op Dierendal was het een vreemd en saai
jaar; geen activiteiten, geen leuke dingen om met de kinderen te doen; het was niets!
Na begin 2020 11 weken gesloten te zijn geweest moesten we ook in november weer twee weken
dicht en daarnaast was er de dreiging van vogelgriep waardoor ons pluimvee nu al maanden zit opgehokt.
Nee, 2020 was niet ons beste jaar maar het is niet anders en het kan altijd erger; de bedrijven waar
de vogelgriep heeft toegeslagen, bedrijven die het moeilijk hebben door de Coronamaatregelen en
uiteraard de mensen die ziek zijn geworden door (of overleden aan) het Coronavirus.
Ons jaarlijkse kerstfeest met al onze vrijwilligers kon dit jaar uiteraard ook niet doorgaan hetgeen
erg jammer is want dat is altijd het moment om nieuwe collega’s te leren kennen, een hapje te eten
met elkaar en een gezellige avond te hebben.
Desondanks mocht het jaarlijks kerstcadeautje natuurlijk niet ontbreken en zijn deze bij alle vrijwilligers thuisbezorgd. Zo hebben wij toch onze grote waardering voor hun inzet kunnen tonen.
Is er dan niets leuks te melden? Jawel; eind 2020/begin 2021 gaat Dierendal op de schop; een nieuwe
bijen- en schapenstal en een grote opknapbeurt van ons hoofdgebouw. Een langgekoesterde wens
van uw voorzitter: sedum daken gaat dan ook in vervulling; we kunnen niet wachten!
Wat 2021 verder gaat brengen? Ja wie zal het zeggen; laten we hopen dat het vaccin er spoedig
komt en iedereen gevaccineerd kan worden, dat is de enige manier om het leven weer normaal op te
kunnen pakken. Tot die tijd doen we het met het nieuwe normaal dat gelukkig snel was gewend, ook
op Dierendal.
Dierendal is nog steeds 7 dagen per week geopend (op moment van drukken is Dierendal weer
gesloten i.v.m. Corona. Zodra wij weer open gaan), hebben we de regels goed voor elkaar en bent u
nog steeds meer dan hartelijk welkom.
Ik wens u allen een gezond 2021.
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!

Mevr M.C. Schuur-Tolhuisen

Roggeveen & Piso architecten BV

Jon en Marianne Sengers

Dhr en Mevr Brosens-Kalfsbeek

Familie A. Broer

Dhr en Mevr P.J.E. van der Linde

Dhr P. Boere

Dhr en Mevr J.T. Lindenboom-Rohenkool

Mevr F.M. Poulissen-Pastoor

Dierenarts C. Baas

Dhr en Mevr Th.H.G. van der Velde-Enthoven

Dhr en Mevr R. Retel Helmrich

Van Leeuwen Autocenter

Vis Waddinxveen

Wagro Groenrecycling BV

Dhr H.G.P van Zeelst en Mevr A.M. van de Wilk

Speksnijder Financieel Management

Dhr en Mevr A. de Jager-Metselaar

Blitz Events

Dhr en Mevr. F. Smit

Natureko Biodisposables C. de Rooij

Novosan BV

Jan van der Maas

Dhr A.E. Hoogerbrug

Schildersbedrijf J. Visser &Zn

Mevr. M. Deen

Complex-E Techniek

Dhr en Mevr Th. Blom-van Dillen
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De vrienden van de Kinderboerderij (vervolg)
Roel en Miranda

Van Vliet Hoveniers

Van Vliet Aannemers

Christelijke BSO Waddinxveen Zie uit TOV

Dierenkliniek de Gouwe

Welcom bij Jaap

R.T.C. de Vos

Gouwe Bouw BV

Steven de Kaashakker

Burger Boek + Kantoor BV

M.W. de Jong-Steenland

Dhr en Mevr E. van ‘t Sant

Dhr A. Sluijter

Pieta en Ajit Ramchandani-van Veldhoven

Multicopy Waddinxveen

Mevr S. de Waardt-Rehorst

Dhr en Mevr Kemper-Strijbis

Dhr G.Postma

Mevr I. Benschop-Ankone

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

Woubrecht B.V.

RO-AD dienstverlening

De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie

Hans & Jess Modderkolk

Jaap van Leeuwen Beheer

VENDERLOO

Van Eijk & Partners

Weekmarkt Waddinxveen

Protime BV

Wielaard Fietsen

Ondernemersvereniging Gouweplein

Stichting Rotondes Waddinxveen

Ans en Pim Nolen

Boortechniek Nederland BV P. van ‘t Wout sr.
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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:
TD Combilo dhr. A.C. van Uden

Anja en Johan Visser

Wilfried van der Draaij

Hoodie Dier XL

Ewoud en Helma den Boer

Leen Hofstede VDdrukwerk

Rob den Boer en Philip van den Hadelkamp

Wim en Jet Rip

Bianca Danst

Practicum Educatief Media

Familie Leentvaar

Speeltuin vereniging de Toverbal

Stichting Rotondes Waddinxveen

Co van Driel

VANDERLOO
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…



Wilfred geweldig goed een aap na kan doen



Wij drie geweldige nieuwe vrijwilligers hebben



Ad zijn eerste de beste werkdag al de volièresleutels kwijt was



Wij afscheid hebben genomen van Marthien, hij heeft het te druk



Jacqueline twittert tijdens werktijd



Rens een dag te laat was met zijn digitale dierenregistratie



Ilse dacht dat Jan vd Kooij nog studerende kinderen had…



Jan heel blij was met dit compliment



Gerben zijn vrouw Elly ook vrijwilliger is geworden



De Nederlandse Bank vragen heeft gesteld aan Ellen over witwaspraktijken



Een van onze vrijwilligers in tranen was toen het witte geitje weg moest



Ellen zich naar schrok toen haar oppasparkietje ontsnapte



Maar deze gelukkig was gekortwiekt



Dezelfde parkiet ’s nachts het alarm deed afgaan



Jacqueline geen flauw idee had welke geit in welk hok hoort



Thomas dacht goedkoop uit te zijn door 20 kilo zand te kopen en mee te zeulen naar Dierendal



Maar Ad dit helemaal niet nodig had



We voor 1 week een vrijwilliger hebben gehad die heel veel heeft geschilderd



Marcel af en toe hele goede ideeën heeft



Het alarm er niet op kan als de schilders een sensor hebben verwijderd en niet teruggeplaatst



Wilfred geen koffie dronk omdat Rens geen koffiemelk meer had



Dierendal een flinke donatie zou krijgen maar vergeten is te vragen van wie



Thomas geen problemen heeft met het eten van bevroren appelgebak
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Thomas een week lang is gepromoveerd tot beheerder



Thomas een aardig woordje Latijn spreekt



Rens iets te enthousiast heeft gesnoeid in de heemtuin



Maar dit allemaal weer aangepoot is



Rens even meende dat de bonte bok was gedekt



Ellen natte voeten haalde in de wellen in het park



We een prachtige speculaaspop kregen maar niet weten van wie



We op Dierendal mondkapjes met ons logo verkopen
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Vrijwilligersoverleg juni 2020
Heel even kon het, samen zijn met (bijna) alle vrijwilligers. Natuurlijk zat iedereen op gepaste afstand en werd er goed rekening gehouden met de toen geldende maatregelen. Het was een belangrijk
overleg waarin de maatregelen die Dierendal neemt om Corona buiten de deur te houden ook werden
besproken.

Het groenste blaadje...
Dat ene groene blaadje… onze geitjes
gaan net even een stapje verder om dat
groene blaadjes te pakken dat net aan de
andere kant van de brug hangen.
Leuke foto van onze geitjes die halsbrekende toeren uithalen.
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Hooien voor Dierendal
Elk jaar halen wij zelf het hooi van het land om zo kosten voor Dierendal te besparen. Ook dit jaar
weer was er een team van Dierendal met 31 graden op het land te vinden. Net voor de grote onweersbuien was al het hooi binnen! Iedereen die heeft geholpen weer bedankt voor de inzet!

Timo de kroelkont
Dierendal heeft ook af en toe tijdelijke bewoners.
Onder andere de bokjes die voor de nieuwe aanwas
zorgen in het voorjaar verblijven tijdelijk bij ons.
Het bokje Timo was wel een heel erge kroelkont en kon
met recht een springbok worden genoemd. Timo sprong
regelmatig zomaar in de armen van onze vrijwilligers!
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Nieuwe overeenkomst!
Werden wij vorig jaar nog met sluiting bedreigd, dit jaar hebben wij een nieuwe overeenkomst
getekend met de gemeente. Dierendal kan dus de komende jaren zonder zorgen door! Iedereen
bedankt voor de steun in onze tijd van nood!

Beschuit met muisjes…. Voor onze pauwen!
Onze prachtige witte pauwen zijn in het voorjaar moeder geworden. Drie kuikens werden geboren en
heel beschermd groot gebracht. Zijn ze niet schattig!

13

Nieuwe laarzen en handschoenen
Tijdens de opruiming op Dierendal was duidelijk geworden dat er dringend behoefte was aan nieuwe
laarzen en handschoenen. Dankzij een anonieme donor hebben wij deze spullen kunnen aanschaffen!

Thomas, altijd tijd voor de beestjes!
Thomas maakt altijd even tijd om onze bezoekers bekend te maken met de dieren op Dierendal. Op
de vraag van kinderen of ze de ratje mochten aaien, haalde Thomas even een ratje uit de kooi en liet
hij de kinderen kennis maken met deze leuke, snelle en interessante beesten.
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Meer babynieuws op Dierendal
Ook onze sierduiven zijn in juli moeder geworden. Deze keer hebben ze een nestje gemaakt bovenin
het konijnenhok!

Vakantieopvang tijdens de staycation
Ondanks dat er in de zomer veel gezinnen thuisbleven, heeft onze Ellen toch nog heel veel dieren
opgevangen. Ellen vangt tijdens de zomermaanden dieren op in de vakantieopvang. De opbrengsten
van de vakantieopvang zijn voor Dierendal!
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Zwerfboeken
Dierendal heeft al enkele jaren een zwerfboekenstation. Bij Dierendal zijn er voornamelijk
kinderboeken te vinden. Ben je op zoek naar een
goed boek? Kijk dan eens in onze nieuwe ‘kisten’
waardoor de boeken netjes in onze blokhut staan.
Onze klusjesmannen hebben dat weer heel mooi
en netjes gemaakt! Dank jullie wel heren!

Insecten
Op Dierendal zijn in de Heemtuin vele insecten te
vinden. Denk hierbij aan solitaire bijen, vlinders
en lieveheersbeestjes!

Warme zomer
Het was weer een hele warme zomer op Dierendal.
Veel beestjes gingen dan ook lekker in de relax
stand… Daarnaast zorgde wij voor extra vocht
met lekker verse groenten en fruit!
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Wilfred en onkruid wieden
Op de kinderboerderij is altijd wel wat te doen. Hierbij
horen ook onderhoudsklussen. Hier is Wilfred het
onkruid aan het wieden. Een belangrijke klus!
Wist je dat Wilfred ook regelmatig een rondje loopt door
het Warnaarplantsoen om deze netjes en schoon te
houden?

Meerkoet gered
Als vrijwilliger moet je van alle markten thuis zijn, jonge vissers in het park hadden een meerkoet
aan de haak . Hij had het haakje door de punt van de snavel heen zitten, nadat hij het brood er van
af had gegeten. Met hulp van de vissertjes heeft Thomas de meerkoet met schepnet gevangen, en de
haak voorzichtig verwijderd.

Afscheid Marthien Houweling
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Marthien als
vrijwilliger. Marthien hield de volière van Dierendal de afgelopen
jaren bij. Wij willen hierbij Marthien bedanken voor zijn inzet voor
Dierendal!
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Volière nieuws
Via NL-doet ben ik bij het Dierendal terecht gekomen. Na een hele dag gezwoegd te hebben kwam
Ellen naar mij toe met de vraag of ik niet wat meer wilde doen bij het Dierendal. Ik gaf aan, dat ik
wel interesse had om de vogels in de volière te verzorgen. Ik had in mijn jeugdjaren namelijk een
eigen volière bij mijn ouders gehad met parkieten. En toen kwam de pandemie en het bleef een hele
tijd stil. O ja ik heb mij nog niet voorgesteld. Mijn naam is Ad Fiere in de jonge leeftijd van 74 jaar
en ik woon op een paar minuten fietsen van Dierendal.
Na de versoepeling van de pandemie kreeg ik een
mailtje of ik nog interesse had en of ik eens wilde
komen praten. Rens vertelde mij toen dat Martien
Houwelingen wegens privé omstandigheden
eigenlijk geen tijd meer had om de vogels te verzorgen en of ik dit over wilde nemen. Nou dat was
niet tegen dovemans oren gezegd. Vanaf die tijd
ben ik samen met Marcel Roor aan de slag gegaan.
De buitenvolière werd weer voorzien van nieuwe
wilgentakken en de bodem gedeeltelijk weer bedekt met zand. De buitenkant wat geschilderd en
schoongemaakt.
In de maand oktober zijn er 3 jonge valkparkieten
en 5 jongen parkieten uitgevlogen. Dat is toch
weer een leuke uitbreiding. Ook een droevig
nieuwtje. Onze handtamme kwartel heeft het niet
gered.
In de winterperiode willen we de binnenkant
onder handen nemen, zodat alles er in het voorjaar weer fris uitziet.
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Het harde werk in de Volière
Ad en Marcel zijn in de zomer hard aan de slag gegaan met de volière. Het resultaat mag er zijn!

Op bezoek bij de diervoerderleverancier
Elk jaar gaat onze Ellen op bezoek bij onze diervoerderleverancier meneer Van Leeuwen. Hij is ondertussen 91 jaar en nog volop in bedrijf!
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Nieuws uit de Heemtuin
Deze keer een bijdrage over vroege bloeiers in de tuin, met name de bol- en knolgewassen.
Zij worden veelal stinzenplanten genoemd. Met het Friese woord 'stinze' werd oorspronkelijk een
stenen gebouw aangeduid. In vroegere tijden waren stenen huizen iets bijzonders, ze straalden
macht en aanzien uit. Bij deze statige buitenplaatsen hoorden landgoederen. Daar werden veel
bijzondere bomen en struiken aangeplant.
Als onderbeplanting werden bol- en knolgewassen aangeplant. Oorspronkelijk werden veel van deze
soorten uit het buitenland gehaald en uitgeplant. Vanuit deze buitenplaatsen hebben ze zich verspreidt en komen ze nu veel in onze tuinen voor, zoals ook in de heemtuin. Na de aanleg in 2013 zijn
ze hier ook uitgeplant en verbreiden ze zich.
Om enkele opvallende soorten te noemen zijn dat de krokus, de winterakoniet, het sneeuwklokje, wilde tulp en wilde narcis. Veelal komen ze onder bomen en struiken voor, zo profiteren ze optimaal van
het licht. Bomen en struiken hebben dan nog geen blad. Ondanks de donkere dagen, kijk ik nu alweer uit naar de de eerste voorjaarsbloeiers.
Dan nog iets nieuws uit de tuin. Laatst ontdekte ik de eerste, 2 stuks, orchideeen.
In eerste instantie dacht ik aan de moeraswespenorchis. Maar door boeken te
raadplegen, kwam ik er achter dat het de breedbladigeorchis moet zijn. Zo zie je
maar dat er, al is het 7 jaar na aanleg, altijd weer iets nieuws valt te ontdekken.
Jan Hoogerbrug.

Trotse oom Thomas met nichtje Donna
Thomas is de trotse oom van Donna. Deze lieve foto’s zijn op Dierendal gemaakt!
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Nieuwe vloer in de werkplaats
In onze werkplaats op de hooizolder is deze zomer een nieuwe vloer gelegd. Is het niet mooi geworden?

Nieuwe automaten met inhoud!
Van een lieve sponsor twee automaten met heel hééél veel inhoud gekregen. Jacqueline Vis is er
dagen druk mee: schoonmaken en sorteren!

Maak kennis met Sandra
Deze zomer kregen wij een nieuwe vrijwilliger voor tijdens het
weekend. Dit is Sandra! Je kunt haar op zaterdagen tegen
komen op Dierendal.
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Een schoon aquarium
Ons aquarium had in augustus dringend een opknapbeurt nodig. Djara heeft het op zich genomen om
deze taak uit te voeren. Het aquarium heeft twee weken zonder vissen en met nieuwe planten gestaan
zodat de nieuwe planten goed konden wortelen. Dank je wel voor de inzet Djara!

Prinses in de schaduw
In de zinderende hitte zocht onze Angorageit Prinses een plekje in de schaduw. Heerlijk liggen onder
het klimtoestel. Dat geeft veel schaduw!
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Wadcultureel
Ondanks Corona ging het evenement Wadcultureel dit jaar gewoon door! Een evenement waar wij bij
Dierendal heel erg blij mee waren! VANDERLOO kwam namelijk bij ons poffertjes bakken en de opbrengst daarvan kwam ten goede aan Dierendal!

23

Opbrengst Poffertjesverkoop
Tijdens Wadcultureel was VANDERLOO bij ons aanwezig om poffertjes te bakken. Een paar weekjes
later kwamen de heren van VANDERLOO langs om een cheque van maar liefst €1000,- te overhandigen! Dank jullie wel voor de heerlijke poffertjes!

Flyeren voor Dierendal
Ellen, Dieuwke en onze postbode Gerben hebben in oktober in de Triangel flyers rondgebracht.
Na een uurtje flyeren waren alle flyers op! Gelukkig regende het niet heel erg hard, en heeft onze wandeltocht nieuwe sponsoren opgeleverd!
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Winkelwagenmuntjes in de automaten
En toen… bleken de winkelwagenmuntjes van de Jumbo en de AH precies in onze nieuwe automaten
te passen. We vonden er een hoop… Helaas een kostenpost voor Dierendal.

Dierendal is een recyclepunt
Bij Dierendal kan je ook oude elektrische apparaten inleveren om gerecycled te worden. In oktober was
de nationale recycleweek. Hieraan deed Dierendal ook mee.
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Dubbele regenboog
Bij Dierendal was enige tijd geleden een dubbele
regenboog te zien. Leuk voor op de foto!

Een paar leuke foto’s van onze onmisbare vrijwilligers!
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Dierendal weer gesloten i.v.m. Corona
In november ging Dierendal weer twee weken dicht in verband met
Corona. Tijdens deze sluiting kregen wij van Wecycle nog een smulpakket toegezonden. Aangezien deze bestond uit gevulde koeken, hebben wij hiervoor een andere bestemming gezocht.

Q-Koorts controle
In november kregen wij op Dierendal een (digitale)
controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit of alle vaccinaties van onze levende have in orde
waren. Rens had alle papieren netjes en goed beschikbaar en alles was keurig in orde!

Het hooi– en stroteam!
Onze dieren moeten toch eten, daarom gaat ons hooi– en stroteam ook in Coronatijd gewoon door!
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Vogelgriep in de omgeving
Onze vrijwilligers Thomas, Ad en Marcel druk in de weer met
het aanbrengen van zeil bovenop de voliere. Dit in verband
met de uitbraak van vogelgriep in Hekendorp. Het zeil
houdt vogeluitwerpselen tegen van overvliegende vogels,
waardoor de besmettingskans wordt verkleind.

Rondbrengen van de kerstpakketten
Het jaarlijkse bedankje voor al onze vrijwilligers van Dierendal kon, door de Coronamaatregelen,
helaas niet doorgaan dit jaar. Geen overleg, geen etentje, geen activiteit maar natuurlijk wél een
bedankkadootje voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar. Met 28 (!) tasjes op pad om onze kanjers
te bedanken. Uiteraard alles lokaal ingekocht waarbij diverse ondernemers rekening hielden met ons
budget.
Bedankt Broer en Zus, Ton Willem Burger, Bloem+Stijl, Wim Rip Jet Rip, Es Giving & Living!
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Derde Sluiting i.v.m. Corona
Helaas heeft Dierendal in december weer haar deuren moeten sluiten in verband met het Corona-virus.
Gelukkig zullen Thomas en de beheerders Rens en Martin Dierendal goed verzorgen in de tussentijd!
Tijdens deze sluiting zullen er ook werkzaamheden zijn bij Dierendal. Zo zullen de bijenstal en de
schapenstal worden vervangen, zal er dubbelglas worden geplaatst en zal er een nieuw dak worden aangebracht aan het hoofdgebouw. Dit alles zodat Dierendal weer duurzaam de toekomst in kan!
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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 kleurplaat
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Alle medewerkers van
Kinderboerderij
Dierendal wensen u
fijne feestdagen en een
gezond 2021!
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