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Gebruik voor het overmaken van een eenmalige
donatie het volgende bankrekeningnummer:

Colofon:
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www.twitter.com/Dierendal
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Stichting Kinderboerderij Dierendal
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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,
Voor het eerst in het bestaan van Dierendal viel er in juni 2021 geen Tokkelnieuws bij u op de mat.
Reden? Dierendal is, door Coronamaatregelen, zo lang gesloten geweest dat er gewoonweg weinig te
melden viel, hoe verdrietig. Deze Tokkelnieuws maakt alles weer goed want uiteraard hebben wij
ook in deze periode van gesloten zijn, en erna, niet stil gezeten.
In februari hebben wij, om restaurant Broer&Zus te steunen, een geweldig leuk koek&zopie event
georganiseerd; het vroor, er werd geschaatst: het was een superdag met een mooie opbrengst voor
Broer&Zus. Heel veel erwtensoep en chocomel werd er verkocht.
Natuurlijk zijn er weer geitjes en schaapjes geboren in het
voorjaar en net als in 2020 duurde het, door de Coronamaatregelen, een poosje voordat onze bezoekers er kennis mee
konden maken.
Gelukkig mochten wij in het derde kwartaal van 2021 weer
open, hoe fijn was dat!
Wij hebben de bezoekers gemist en zij ons. Eindelijk konden er ook weer activiteiten plaatsvinden
en zijn de kinderen, onder de enthousiaste leiding van Jacqueline en Hennie druk aan de slag gegaan
met pompoenen uithollen en schaapjes versieren.
Daarnaast hebben we meegedaan aan Wadcultureel waar de Waddinxveense kunstkring heeft geschilderd met vele kinderen en namen we deel aan Proef 2021. Dit jaar met een speurtocht en een
heuse poppendokter; wat was dat leuk!
Er waren leuke acties tbv Dierendal van o.a. VANDERLOO, Kwekerij Tas, de Handwerkclub en
Bianca Danst; grote dank hiervoor!
Ook deden wij mee aan diverse acties van de Rabobank, Plus Zuidplas en Warm Hart hetgeen onze
spaarpot weer deed vullen na vele noodzakelijke en dure uitgaven.
Begin 2021 zijn er grote verbouwingen geweest op Dierendal: ons leslokaal is geïsoleerd, het hoofdgebouw heeft een prachtig nieuw rood pannendak gekregen en de schapen- en bijenstal zijn geheel
vernieuwd met prachtig sedum op het dak. “Ieder nadeel hep zun voordeel” want hiervoor was het
wel handig dat we gesloten waren.
Er zijn nieuwe tamme ratjes aangeschaft alsmede drie schattige muisjes.
Onze twee varkens, Charlotte en Isabelle zijn beiden in 2021
overleden. Zij hebben een prachtleven gehad op Dierendal en
een hoge leeftijd bereikt. De klusjesmannen Jan en Jos zijn
druk bezig met het opknappen van de hekwerken en verblijf
van de varkens zodat daar begin 2022 een stuk of wat
schattige, knuffelbare minivarkentjes gaan komen.

4

De wei hierbij hebben wij laten draineren zodat ons pluimvee, onder een afdak, toch naar buiten
kan gedurende de vogelgriepperiode, waarbij ze moeten worden opgehokt, die steeds langer gaat duren.
Kerst 2021 met de vrijwilligers gaat wederom niet door maar in november, op de valreep voor de
volgende mini lockdown, hebben wij een gezellig overleg gehad met een hapje, drankje en klein
kadootje, alsmede een leuke activiteit voor de vrijwilligers.
Eind november werd ons zonnepaneel officieel in gebruik genomen en niet zomaar een zonnepaneel;
een zonnebloempaneel! Mbv sponsors, een crowdfundactie en eigen activiteiten hebben wij deze
kunnen aanschaffen en wij zijn hier super-supertrots op!

Als kinderboerderij onze eigen energie opwekken, hoe gaaf en bijzonder is dat!
Waar we ook trots op zijn is dat wij, na Hennie Vis, Jan Hoogerbrug en Rianne Kanters in 2019,
wederom twee vrijwilligers hebben die al 20 jaar bij ons zijn! Jacqueline Vis en Jan van der Kooij
ontvingen hiervoor op 30 november een mooi verguld hefje!
Ik zou zeggen; lees deze Tokkelnieuws boordevol nieuwtjes. Veel leesplezier.
Ik wens u fijne Kerstdagen en vooral een gezond 2022, want dat is waar het echt om gaat.
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
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

De heer en mevrouw A. Hinborch-Feenstra

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

Steven de Kaashakker

Novosan BV

De heer en mevrouw Smakman

Dhr A.E. Hoogerbrug

Schildersbedrijf J. Visser &Zn

De heer en mevrouw A.R. Hinborch-Feenstra

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

De heer en mevrouw A. Both

Dierenkliniek de Gouwe

Welcom bij Jaap

R.T.C. de Vos

Mevr I. Benschop-Ankone

ABC Techniek

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

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

De heer en mevrouw J.T. Lindenboom-Rohenkool

Hoodie Dier XL

24x7 ICT

OSI-8 Detachering BV

Inner Wheel Club Waddinxveen

Verweij Verzekeringen

M.H. van Leeuwen

Gouwe Bouw BV

Van Delft Legal

Woubrecht B.V.

RO-AD dienstverlening

De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie

Hans & Jess Modderkolk

Jaap van Leeuwen Beheer

VANDERLOO

Van Eijk & Partners

Weekmarkt Waddinxveen

Boortechniek Nederland BV P. van ‘t Wout sr.

Wielaard Fietsen

Ondernemersvereniging Gouweplein

L. Dorlas

Ans en Pim Nolen
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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:
Peter Koren van Neeleman Witgoed

Wim en Jet Rip

Toneelvereniging Toi Toi

Helen Cornelissen

Bianca danst

De heer A.C. van Uden

VANDERLOO

Handwerkclub Waddinxveen

VLAC tourrit

Meneer Oort

Kwekerij Tas

Eric en Astrid van ’t Sant

Rabobank

Ecoplant

Complex E-Techniek
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…


Thomas bijna een hartverzakking kreeg… omdat er een wilde muis uit een leeg muizenhok
sprong



Thomas erg goed is in het breken van sleutels



Annet en Rolf vast zaten in het gras met hun auto



En Dieuwke en Ellen ff hebben geduwd



Thomas onmisbaar was in de diverse lockdown periodes…
Hij was er iedere dag voor de dieren



Zuster Ellen Rens zijn gewonde been heeft verzorgd



Thomas de geiten liet ontsnappen



Rens de staldeur vergeten was op slot te doen



Arwin regelmatig slaapt op 1 hoog op de Markstraat



En ook regelmatig in de bloembak bij Broer&Zus



Ellen een uitnodiging had voor een privé fotoshoot op de hooizolder



Thomas al coronaproof is



Ellen niet wist dat geiten ook stro eten



De bliksembeveiliging weer up to date is



Annet nogal vaak iets kwijt is



Annet de bijen verliet zonder de deur te sluiten…



Sandra een kuikentje heeft warm gehouden



Ellen een lintje van de Koning heeft gekregen



Wilfred niet houdt van lege koektrommels



Ellen de busbaan aanzag voor de rijweg
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Ellen een, gelukkig niet geslaagde, poging deed om t aquarium kapot te maken



Martin nog dacht dat we een vriezer hebben op zolder



Helen erg goed is in het vangen van kalkoenen



Rens de baas is in huis als……



Rianne Wilfred benoemde als Wilders #spellingscontrole



Jacqueline is gepromoveerd tot “hoofd peukenbak”



Jacqueline haar telefoon in een emmer water heeft laten vallen



Philip nu weet dat je geen eieren onder een geveerde autostoel moet zetten



Onze Ilse niet te beroerd is om smerige wc’s schoon te maken



Hennie standaard lijmklemmen in haar tasje bij zich heeft



Rens en Aletta illegaal cranberries hebben geplukt op Terschelling



Ellen al heel lang wacht op een date die maar niet door wil gaan



Ilse niet weg was te slaan bij de poppendokter act



Henny deze kinderactiviteit geweldig vond



Dieuwke wel erg gecharmeerd was van de poppendokter zelf



We dachten dat Wilfred ziek was; hij wilde geen koekje



De stroom uitviel net toen Wilfred op zolder was



Ellen heel erg chagrijnig wordt van pompoenen kopen



De mannen van Ecoplant bijna een hartverzakking kregen toen zij na vastbouten Ecoplant te
horen kregen dat deze toch gedraaid moest worden……was een grapje



Ellen bijna drie schattige mini-egeltjes had gekocht maar op tijd werd teruggefloten door
Jacqueline



Annet (de imker) aan de vorm van het stuifmeel / de pollen kan zien van welke planten de bijen
honing maken



Dat voor de honing op Dierendal er voornamelijk stuifmeel van de lindebloesem, witte klaver
en herik is gebruikt
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Een stil begin van 2021
Vanwege alle Corona-maatregelen was het maar een stille bedoening aan het begin van dit jaar.
Maar de sluiting was wel een goed moment om groot onderhoud aan te pakken. Zo werden de bijenstal en de schapenstal vervangen (december 2020) en kregen wij mooie nieuwe dakplaten. Binnen
werd er ook hard gewerkt aan het vervangen van de TL-lampen naar LED verlichting. Dierendal is
nu weer klaar voor de toekomst!

Thomas (vrijwel)
alleen op Dierendal
Tijdens de verplichte sluitingen i.v.m.
Corona was Thomas elke dag op Dierendal te vinden voor de verzorging van de
dieren. Regelmatig ging Ellen wel even
langs voor het noodzakelijke wekelijkse
overleg met de beheerder en natuurlijk
het brengen van iets lekkers voor de
harde werkers.
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Koek en Zopie voor Broer en Zus
In februari bleek dat het voor de horeca erg moeilijk was om het hoofd boven water te houden. Wij
hebben daarom Koek en Zopie (erwtensoep en chocomel) verkocht. De opbrengst ging naar Broer en
Zus!

Het eerste lammetje
Begin maart werd het eerste schapenlammetje geboren.
Helaas was het toen nog niet mogelijk voor publiek om
het lammetje te komen bewonderen.
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Ook de geiten kregen lammetjes
En niet alleen de schapen kregen lammetjes, ook werden er schattige geitenlammetjes geboren.

Drainage in de wei
De varkensweide was eigenlijk veel te nat
en had aandacht nodig. Daarom is er
besloten om drainage aan te leggen. Hierdoor kan het water makkelijker worden
afgevoerd.

Danspret voor de
Dierendal
Gelukkig werden wij, ondanks de sluiting, door
onze sponsors niet vergeten. Er waren zelfs een
paar hele leuke acties. Onder andere van Bianca
Danst.

Bianca bedacht een leuke online dansles op de
Kinderboerderij. Een deel van de opbrengst was
voor Dierendal.

14

De geboortegolf in maart
In maart was er een echte geboortegolf op Dierendal! De lammetjes hebben wij zo snel als mogelijk
in de wei gezet zodat voorbijgangers de jonge dieren konden zien.

Wecycle
In maart kregen wij een heel leuk certificaat van Wecycle.
Op de kinderboerderij kan je kleine elektrische apparaten
inleveren zodat deze verwerkt kunnen worden tot nieuwe
grondstoffen.

Onze Arrie op het Gouweplein
Onze Arwin komt regelmatig op het Gouweplein en is daar
een graag geziene gast! Zo komt hij regelmatig voorbij op
de facebookpagina van de Gouwepleinpoes.
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Paaskip voor de vrijwilligers
Omdat onze vrijwilligers zo lang niet op Dierendal konden zijn, ging het bestuur in april bij ze allemaal langs om een Paaskip af te leveren.

Sedumdaken
In april zijn de daken van de schapenstal en de bijenstal op Dierendal voorzien van milieu-vriendelijke
sedumdaken.

Poke-bowl to go bij Vanderloo
Speciaal voor Koningsdag had Vanderloo een leuke actie.
Haal een Poke-bowl en steun daarmee Dierendal.
De opbrengst hiervan, van maar liefst €500,-, zijn Laurens
en Henry in juni bij ons langs komen brengen!
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Een koninklijk lintje op Dierendal
Het zal u vermoedelijk niet ontgaan zijn, maar onze eigen Ellen
van Helden heeft dit jaar een lintje gehad voor al haar vrijwilligerswerk. Op Dierendal hebben wij daar op de dag zelf even
bij stilgestaan.

Ophokken
Helaas konden wij er dit jaar ook niet aan ontkomen: ophokken vanwege de vogelgriep. Het
grootste deel van het seizoen heeft het pluimvee
opgehokt gezeten.

Eindelijk weer open!
Half mei mocht Dierendal eindelijk weer open.
Na al die maanden gesloten te zijn geweest was er
werk aan de winkel. De planten werden ingekocht
en moest er natuurlijk schoongemaakt worden.
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Genieten van het mooie weer
In juni was de kinderboerderij weer open en konden wij
allen genieten van het mooie weer! Ook de geiten vonden
het heerlijk om even te genieten in het zonnetje.

Zwermen
Onze imker Annet heeft deze zomer weer een zwerm bijen geschept en hierdoor zijn er duizenden
extra bewoners bijgekomen op Dierendal!

Varkensweide ook gebruikt voor
het pluimvee
Het ophokken van de dieren duurde zo lang dit jaar, dat wij
het nodig vonden om het pluimvee meer ruimte te geven.
Met de nodige inspanningen van Jan en Jos werd de
varkensweide omgetoverd tot een overdekte ruimte voor het
pluimvee.
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Ilse helpt met het kortwieken
Wat een leuke foto van Ilse! Ze hielp dit voorjaar mee met het kortwieken van het pluimvee!

Bedankt Hoodie en de Kaashakker
Dierendal kan bestaan dankzij sponsors en bedrijven die diensten leveren tegen een aangepast tarief.
Wij kregen van Hoodie Waddinxveen voer voor onze dieren. Bedankt hiervoor!
Daarnaast sponsort Steven de Kaashakker onze eieren! Dank beide voor de hulp!

Nieuwe eekhoorntjes
In juni kregen wij nieuwe eekhoorntjes. Met deze aanwinst hebben wij het eekhoornhok weer gevuld.
De eekhoorns zijn gek op lekker appeltjes en Jacqueline geeft deze maar al te graag aan ze!
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Ook jonge kuikens...
Naast jonge lammetje, hadden we in juni ook jonge kuikentjes.
Zijn ze niet schattig?

De imker controleert de bijenkasten
Onze imker Annet controleert regelmatig de bijenkasten. Dan is er
mooi te zien hoe de kasten in elkaar zitten en hoe de bijen de
honingraten vullen.

Helaas een tokkelkaart
Vanwege de lange sluiting, was er in de zomer te weinig te melden
om een tokkelnieuws te vullen. Daarom was er voor onze trouwe
sponsoren eenmalig een tokkelkaart.

Ledendag VSKBN
Jacqueline en Ellen zijn begin juli samen naar de
ledendag van de Vereniging Stads– en Kinderboerderijen Nederland geweest.
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Weer verse honing
Iets later dan gebruikelijk is er ook dit jaar weer verse honing
geslingerd op Dierendal. En de honing? Die verkopen wij
natuurlijk weer!

Handwerkgroep op bezoek
In juli zijn de dames van de Handwerkgroep op bezoek geweest op
Dierendal. Het hele jaar door verkopen ze hun creatieve haak- en
breiwerken. Ze kwamen ons van deze opbrengst een hele mooie cheque overhandigen.

Een zonnepaneel
Dierendal wil graag duurzaam zijn en zelf energie opwekken. Toen
kwam onze Ellen met het idee van een bloempaneel. Om dit
mogelijk te maken zijn we een crowdfunding actie gestart. Iedereen
bedankt voor de bijdragen!
Daarnaast kregen wij hulp van verschillende ondernemers. O.a.
Swan Real Estate, Neeleman De Witgoed Specialist, Jos van der
Lubbe BV en Vermeulen Groep deden begin dit jaar mee aan de
Toyota Bedrijfswagen actie bij Van Leeuwen Autocenter. Daarmee
ontvingen zij bij aankoop van een Toyota een straat staatsloten. De
ondernemers besloten om het bedrag dat zij hadden gewonnen via
de loterij, te doneren aan Kinderboerderij Dierendal. Toyota Van
Leeuwen heeft het gewonnen bedrag verdubbeld.

Jong ganzen in het park
Onze Dierendal ganzen waken over de verse familie nijlgans
alsof het hun eigen kinderen zijn! Mooi om te zien.
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De gast in de kast
Bij het schoonmaken van de kast in het leslokaal werden wel
heel veel kleine muizenkeutels gevonden door Jan H. Volgens
mij hebben wij een of meerdere gasten in de kast!

Ad en de rat
Normaal is Ad in de volière te vinden, maar hij kan het ook
prima vinden met onze ratjes!

De jaarlijkse hooiklus
Ook dit jaar zijn wij weer het land op geweest om te hooien. Hierdoor kunnen wij de dieren veel
goedkoper goed hooi geven. Dank aan iedereen die heeft geholpen!

Nieuwe vriezer
Op zoek naar een niet te dure vriezer voor de lekkere Boerderijs ijsjes voor Dierendal. Neeleman Witgoedspecialist had
voor een prachtige prijs een mooie tweedehandse voor ons.
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Bijenoverleg
Jan en Annet zijn op deze foto in overleg over de bijen.
De omgeving, en de planten en bloemen, zijn natuurlijk
heel belangrijk voor de bijen!

Rianne en Rianne
Rianne en Rianne kennen elkaar al jaren dankzij
Dierendal.

Nieuwe fleshalseendjes
In de zomer zijn er nieuwe fleshalseendjes bij Dierendal komen wonen, of eigenlijk in het park. Heb jij
ze al zien rondlopen?
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Thomas als Rens op vakantie is
Als Rens op vakantie is, dan is zijn bureau niet veilig…
Thomas maakt er dankbaar gebruik van!

Eindelijk elkaar weer even zien!
Na ruim 14 maanden konden alle vrijwilligers van Dierendal weer even samenkomen op de kinderboerderij. Begin september was het dus hoog tijd om elkaar te treffen, bij te kletsen, nieuwe gezichten
voor te stellen én natuurlijk te genieten van een hapje en een drankje. Onder een stralend zonnetje was
het een gezellige middag met elkaar

Wilgentakken
Thomas en Jacqueline snijden wilgentakken voor konijnen en
eekhoorns. Goed voor de tandjes en geneeskrachtig. En natuurlijk helpt Wilfred ook even mee!

24

Het hooi en stro team
Elke maand komt het hooi en sto team op Dierendal langs om
vers hooi en stro uit de opslag naar Dierendal te brengen.
Dank jullie wel toppers!

Wadcultureel (door Annet)
Zaterdag 11 september, de Wadcultureeldag, was de bijenstal van Dierendal open voor publiek. Verscheidene bezoekers hadden zich al vaker afgevraagd wat er eigenlijk achter die deur van dat schuurtje te zien was. Leuk dat dit nu vandaag mogelijk was!
Deze keer werd het thema bijenproducten wat naar voren gehaald. Vol verbazing ontdekte men dat
bijen er niet alleen maar waren voor de honing! Ook stuifmeel, propolis, was, bijengif en koninginnengelei zijn producten van bijen. Er waren veel foto’s aanwezig, waarbij uitleg gegeven werd. Iedereen
kon een kijkje nemen door een glasplaat die op een bijenkast lag. Soms liepen de bijen onder tegen de
glasplaat. Daar hebben bijen namelijk geen moeite mee, omdat onder ieder pootje een zuignapje zit.
Aan de onderkant van het achterlijf van de bij zitten 8 wasklieren waar kleine mini wasplaatjes geproduceerd worden. Op de schuiflade onder de bijenkast ontdekten we naar beneden gevallen wasplaatjes,
de bouwstof voor de raten.
Er was een heuse honingslinger die even geprobeerd kon worden en er waren naast honing ook waskaarsen en wasdoeken van de eigen kinderboerderijbijen te koop. Deze kaarsen branden meer dan 25 uren.
De wasdoeken worden meestal gebruikt om kaas in te verpakken voor in de koelkast.
De kinderen die in de bijenstal kwamen kijken, hebben genoten van de bijen, de verhalen en de uitleg
bij de vele foto’s. Verscheidene kinderen hebben een bij voor de imker getekend en gekleurd. Al met al
een geslaagde dag!
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Wadcultureel
Ondanks Corona ging het evenement Wadcultureel gelukkig gewoon door! Een leuke dag met een presentatie van de Imker en de Waddinxveense Kunstkring.
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Kids knutseldag bij Tas Kwekerij
Begin oktober organiseerde Tas Boomkwekerij de Kids Knutseldag. De opbrengst van deze leuke
activiteit kwam ten goede aan Dierendal!

Scouting Sint Victor op bezoek bij Dierendal
De Bevers van Scouting Sint Victor zijn in oktober op bezoek geweest op Dierendal. Daar heeft imker
Annet van alles verteld over bestuiving en hoe bijen honing maken.

Mooie schone waterbakken in de voliere
Dankzij Marcel zijn de waterbakken in de volière weer helemaal netjes!
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Op bezoek bij Souburgh
Met een geit, schaap, kip, konijn en cavia's afgereisd naar huize Souburgh. Wat was het weer een feestje met de bewoners en de dieren: er werd geaaid, gekroeld en dierenherinneringen uit het verleden
werden gedeeld.

Proef! Waddinxveen
Begin oktober was er het Proef festival in het Warnaarplantsoen. Bij ons kwam toen de Poppendokter
op bezoek. Het was een super geslaagde dag!
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Pompoenen snijden
Eindelijk na 1,5 jaar konden we weer een activiteit organiseren, het pompoenen snijden. Dit jaar heeft
onze voorzitter Ellen met heel veel moeite en rondrijden in de gehele regio genoeg pompoenen kunnen
kopen voor deze activiteit. Voorheen hadden we onze pompoenen voor het kiezen bij Elsje Fiederelsje,
echter is zij gestopt, dus was het een grote uitdaging dit jaar. Dit vanwege de prijs van de pompoenen
en vooral de grote waarmee de kinderen werken.
Het was donderdag 21 oktober weer een ouderwets gezellige middag met 21 kinderen, verdeeld over 2
groepen. Na het uithollen werden veel enge gezichten met 1 of 2 tanden gesneden, maar ook de vleermuizen en heksen waren favoriet. Na afloop was er voor iedereen een bekertje limonade met een snoepzakje. Alle kinderen gingen met een blij en trots gezicht naar huis.
De doe-vrijwilligers
Hennie en Jacqueline

De creaties van de handwerkgroep!
Neem eens een kijkje in het Anne Frankcentrum! Ze maken
daar de prachtige creaties die je op de foto ziet, en je steunt ook
nog eens Kinderboerderij Dierendal en andere lokale initiatieven.
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Het aquarium met nieuwe vissen
Het aquarium heeft in november weer een hele make-over gehad.

Rabo Clubsupport
Aan het einde van het jaar hadden wij een
paar hele leuke sponsoracties. Een daarvan
was de Rabo Clubsupport actie.
Bedankt voor het prachtige bedrag!

Zonnepaneel geinstalleerd
Begin november is het nieuwe zonnepaneel geplaatst
op Dierendal. Duurzaamheid in progress!
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Vrijwilligersoverleg
Op 12 november hadden wij ons vrijwilligersoverleg. Na
anderhalf jaar konden wij weer goed met elkaar overleggen
over alles op Dierendal. Daarna was er nog een leuke doeactiviteit die onze eigen Jacqueline had georganiseerd.

Afscheid van Martijn
Na 10 jaar als vaste vrijwilliger op de zondag actief
te zijn geweest, nam Martijn bij het vrijwilligersoverleg van 12 november afscheid van Dierendal.

Gouweplein activiteit Houten schaapje
Op woensdagmiddag 17 november kon ook onze gratis gouweplein activiteit doorgaan binnen de
geldende coronaregels. We hebben deze middag een houten schaapje beplakt met bolletjes wol. Er was
een kleine opkomst, maar de schaapjes die zijn gemaakt zijn heel mooi geworden. Iedereen vond het
een erg leuke activiteit, dus deze gaat zeker worden herhaald !
De doe-vrijwilligers
Hennie en jacqueline
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Anita en Ellen op de voorpagina van
het Waddinxveen Magazine!
Wat ontzettend leuk! Anita en Ellen samen op de voorpagina van
het Waddinxveen Magazine. En niet alleen een mooie foto, in dit
magazine staat ook een heel leuk interview met Anita over het vrijwilligerswerk!

De ALV van de VSKBN digitaal
Op 24 november was de ALV van de VSKBN. Deze keer was het een
digitale vergadering.

Nieuwe ratjes op Dierendal
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Officiële ingebruikname zonnepaneel
Het was niet bepaald een dag om zonne-energie op te wekken, maar dat mocht de pret niet drukken. De officiële ingebruikname van ons zonnebloempaneel op 28 november was
een fantastische bijeenkomst. Met grote dank aan Ecoplant
Sun Tracing Solar Systems, Complex E-Techniek en Rabobank.

Het vergulde hefje voor Jacqueline en Jan
Op 30 november was het feest op Dierendal: Jacqueline Vis en Jan van der Kooij ontvingen een
verguld hefje omdat zij beiden al 20 jaar actief zijn als vrijwilliger op Dierendal!
Mooie woorden werden gesproken door wethouder Schippers en Margo Vreeburg van Stichting
Vrijwilligerswerk Waddinxveen. Gefeliciteerd Jacqueline en Jan!
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De uitslag van de Plusactie
Op 11 november 2021 mochten Ellen en Jacqueline bij Plus
Zuidplas een cheque ophalen ter ere van de sponsorpuntenactie! Wat een prachtig bedrag. Dank aan iedereen die punten aan Dierendal heeft gedoneerd.

Activiteiten 2021/2022
Al onze kinderactiviteiten zijn onder voorbehoud
Kerststukjes maken

Vrijdag 17 december
Zaterdag 18 december
Van te voren opgeven

14.30-15.30
11.00-12.00 en 13.00-14.00
Kosten 3,50

Vetbollen voor de vogels

Donderdag 6 januari
Van te voren opgeven

13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten 3,50

Februari Activiteit in samenwerking met Gouweplein
Datum nog te bepalen
Gouweplein
Gratis
Nestkastjes timmeren

Donderdag 3 maart
Van te voren opgeven

13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten 7,50

Eieren verven

Goede vrijdag 15 april
Van te voren opgeven

13.30-14.30 en 15.00-16.00
Kosten 2,50

Woensdag 27 april

Koningsdag op Dierendal

Knutselen met o.a. vilt, stenen en verf Donderdag 5 mei

Vrije inloop vanaf 13.30
Kosten 2,50
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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

35

Kinderboerderij
Dierendal wenst u
fijne feestdagen en een
gezond 2022!
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