Kinderboerderij
Dierendal Waddinxveen

Tokkelnieuws
Juni 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,
Als u mij een half jaar geleden had verteld dat wij op Dierendal nog eens blij zouden zijn met
maximaal 20 bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zouden zijn op onze Kinderboerderij dan had ik u
voor gek verklaard, maar niets is echter minder waar: wat zijn wij blij dat onze bezoekers zich aan
de regels houden: maximaal 20 bezoekers tegelijkertijd aanwezig op Dierendal.
Wat kan het raar lopen: wij waren blij dat de vogelgriep ons een jaartje had overgeslagen waardoor
we niet tijdelijk dicht hoefden…en toen kwam Corona roet in het eten gooien.
Hierdoor hebben wij 11 weken lang onze deuren gesloten moeten houden; geen bezoekers, geen
inkomsten, geen boomfeestdag, geen doe-middagen en ook geen feestelijke Koningsdag.
De beheerders Rens en Martin en vrijwilliger Thomas hebben ervoor gezorgd dat alles gedurende
deze elf weken op rolletjes verliep want tja de dieren moeten wel eten, de administratie gedaan en de
hokken verschoond…
De jonge geitjes die zijn geboren kon helaas niemand zien; door foto’s en filmpjes op Social Media te
plaatsen probeerden wij toch onze vrijwilligers en bezoekers een beetje op de hoogte te houden van
het reilen en zeilen op Dierendal gedurende onze gedwongen sluiting.
Om onze vrijwilligers een hart onder de riem te steken hebben wij hen allen een prachtige bos pioenrozen gebracht; zij misten Dierendal ook enorm.
Gelukkig zijn wij sinds 2 juni weer open en begint het normale leven op Dierendal weer langzaam
terug te keren, uiteraard met een aantal maatregelen zoals handen desinfecteren, de mogelijkheid
om per pin af te rekenen, 1,5 m afstand houden enz.
Het afgelopen halfjaar is er dus minder gebeurd dan anders op Dierendal maar uiteraard blijft er
genoeg over om met u te delen, u leest er weer alles over in deze Tokkelnieuws.
Wat ik in dit voorwoord absoluut niet onbenoemd mag laten is het overlijden van een van onze
trouwste vrijwilligers vanaf dag 1: Diny de Bree, zij is na een lang ziekbed is overleden. Op 12
februari hebben wij samen met een aantal vrijwilligers afscheid van haar genomen en herinneringen
opgehaald aan een lief mens met een groot hart voor dieren.
Ik wens u allen een prettige zomer.
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

Wagro Groenrecycling BV

Dhr en Mevr R. Retel Helmrich

Dhr Roel van der Voort

Vis Waddinxveen

Van Leeuwen Autocenter

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

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

Dhr en Mevr A. de Jager-Metselaar

Speksnijder Financieel Management

Dhr en Mevr. F. Smit

Blitz Events

Novosan BV

Natureko Biodisposables C. de Rooij

Dhr A.E. Hoogerbrug

Jan van der Maas

Mevr. M. Deen

Schildersbedrijf J. Visser &Zn

Dhr en Mevr Th. Blom-van Dillen
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De vrienden van de Kinderboerderij (vervolg)
Complex-E Techniek

Van Vliet Hoveniers

Van Vliet Aannemers

Christelijke BSO Waddinxveen Zie uit

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

VanderLOO catering/decor/events BV

Van Eijk & Partners

Weekmarkt Waddinxveen

Protime BV

Wielaard Fietsen

Ondernemersvereniging Gouweplein

Stichting Rotondes Waddinxveen

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:
Mevr K. den Boer-de Waardt

Wandelclub Palet Welzijn

Handwerkclub Waddinxveen

NL Doet Oranjefonds

Theo Thijssenschool

Wecycle

Ankie van Riel

Johan van Wichen

Petra van Hattem

Practicum Educatief Media

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 best een dag de baas van Dierendal wil zijn



Wij een echt koekiemonster op Dierendal hebben en zijn naam Jan S. is



Jos geheel niet doorhad dat hij een bordje verkeerd op hing?



Ellen een lammetje hoorde blèren in haar tuin, en hiernaar op zoek ging
……maar dat dit geluid van haar telefoon kwam



Onze ijsleverancier dacht dat we bij Perron 3 in Boskoop zitten



U nu ook bij ons kunt pinnen



Het bestuur alle vrijwilligers heeft verrast met een prachtige bos pioenrozen



Meneer Hofman, tot zijn latere schrik, vergat zijn eieren af te rekenen



Rens, bij gebrek aan plakband, enveloppen dichtplakt met pleisters



Thomas dacht dat het vloeibare vet met zaden voor vetbollen lekkere soep was



Ellen lege verfblikken meenam en haar auto nu al maanden ruikt naar een verffabriek



Er een schattig geitenlammetje is geboren die geen mannetje en geen vrouwtje is

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 staan de konijnen in het zonnetje! Konijnen zijn zeer
populaire huisdieren. Lees hieronder meer over het konijn.
Konijnen zijn er in alle soorten en maten: konijnen met rechtopstaande oren of met hangoren,
konijnen met langer haar of met kort haar, kleine konijnen (van ruim een kilo), grote konijnen (van
wel acht kilo!), gevlekte konijnen en noem maar op. Wist je dat er ongeveer vijftig verschillende
konijnenrassen bestaan?
Algemeen:
Konijnen zijn groepsdieren en voelen zich daarom niet op hun gemak als ze alleen leven. Een konijn
alleen voelt zich gewoonweg onveilig en vereenzaamt. Bij de Dierenbescherming vinden we het
daarom belangrijk dat konijnen samen geplaatst worden. Heb je al een konijn? Dan vind je bij ons
vast een passend maatje. We helpen je graag met koppelen, voor een perfecte match.
Konijnen leven van nature buiten, dus als ze al vanaf de zomer buiten leven, kunnen ze de winter
ook goed doorstaan. Je kunt konijnen ook binnen houden. Let wel op dat je konijnen nooit zomaar
van buiten naar binnen verplaatst of andersom. Te grote temperatuurverschillen kunnen slecht uitpakken voor jouw konijnen. Of ze nu binnen of buiten leven, zorg altijd dat ze met één of meerdere
maatjes leven in een ruim hok waarin ze voldoende bewegingsvrijheid hebben en rechtop kunnen
staan. Konijnen willen graag knagen, graven, scheuren en rennen. Zorg daarom hoe dan ook voor
een leefomgeving waarin ze lekker actief kunnen zijn
Voeding:
Konijnen eten voornamelijk hooi, biks en verschillende groenten. Konijnen zijn planteneters. Vezels
zijn daarom ontzettend belangrijk, die zitten bijvoorbeeld veel in hooi. Geef je konijn gerust dagelijks onbeperkt vers hooi. Je kunt ook stro geven, maar daar zitten niet zoveel voedingswaarden in.
In groenten en gras zitten ook vezels, maar als ze er nog niet goed aan gewend zijn, kunnen ze er
diarree van krijgen. Bouw het eten van gras en groenten daarom eerst op. Overigens kun je konijnen
niet alle groenten geven. Kolen kunnen bijvoorbeeld voor gasvorming zorgen en dat is bijzonder
onprettig voor je konijnen. Geef ze liever een stukje wortel, wortelloof, andijvie of witlof. Fruit moet
je meer als snoepjes zien. Dat kun je af en toe geven, maar er zitten veel suikers in en dat is niet zo
gezond voor je konijnen.
Wat betreft brokjes kun je konijnen beter biks geven
dan gemengd konijnenvoer. Bij gemengd voer, halen
konijnen vooral de lekkere brokjes er tussenuit, die niet
per se het gezondst zijn. Biks (vooral met een hoog gehalte aan ruwe vezels) is dan een betere keuze. Maar
geef niet te veel! Je wilt niet dat je konijn te dik wordt.
20 gram brokjes per kilo lichaamsgewicht is voldoende.
Overigens heeft een buitenkonijn dat meer beweegt
meer nodig dan een binnenkonijn dat meer ligt te
soezen.
Bron: Dierenbescherming.nl

10

Vrijwilligersmarkt Waddinxveen
Eind november was er de Vrijwilligersmarkt in Waddinxveen.
Omdat wij nooit genoeg vrijwilligers hebben, waren ook wij
daar weer aanwezig om nieuwe vrijwilligers te werven.
Onze vrijwilligers zijn o.a. verantwoordelijk voor:

het voeren en verzorgen van de dieren

het uitmesten van de stallen en hokken

het netjes houden van het terrein

het ontvangen van onze bezoekers
Wil je ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met onze
beheerder.

De Bijen in de Winter
Ook in de winter heeft onze imker Annet het druk met de bijen. Vooral met controleren van de bijenvolken op Varraomijt. Dit is een parasiet die leeft van bijenbloed en de volken kan verzwakken en
infecteren, waardoor een bijenvolk geen overlevingskans meer heeft.
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Kerstborrel Waddinxveense Kunstkring
Het lijkt alweer heel lang geleden, maar de Waddinxveense Kunstkring heeft op 19 december 2019
hun jaarlijkse kerstborrel gehouden bij Dierendal. Het was een geslaagde avond en wij danken de
Kunstkring voor de giften in ons spaarvarken!

Arwin tussen de kleding
Onze katten zijn regelmatig te vinden in het Winkelcentrum Gouweplein. Arwin vond het deze
winter blijkbaar erg koud want hij besloot bij de Shoeby zijn intrek te nemen, tussen de kleding...
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Het Hooi en Stro Team
Vorig jaar hebben wij een mooie nieuwe plek gevonden voor het opslaan van het hooi en stro voor
Dierendal. Op Dierendal zelf hebben wij maar beperkt plek, dus ons Hooi en Stro team verplaatst
regelmatig een flink aantal balen van de opslag naar de kinderboerderij!

Beter een goede buur...
Wat lief! Van een aantal bewoners van de Marktstraat kregen wij dit jaar een kerstpakket voor de
vrijwilligers.
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Kerststukjes maken op Dierendal
Op vrijdagmiddag 20 december van 13.00 tot 16.00 was er een vrije inloop om kerststukjes te maken.
De ene beheerder heeft weer gezorgd voor vele verschillende soorten groen om in de stukjes te verwerken, de andere beheerder zorgt altijd voor mooie ilex verticillata takken, de bekende rode besjes.
Op een lange tafel leggen wij al de versieringen klaar ; dat zijn o.a. kerstballen, paddenstoeltjes, cadeautjes, kerstmannetjes, sneeuwpopjes, waxinelicht houdertjes, kaarsen, dennenappels en allerlei
soorten slingertjes. Alles in vele verschillende kleuren, waar de kinderen uit kunnen kiezen.
De schalen met oase staan dan al klaar, waarbij ze kunnen kiezen uit een vierkante of ronde schaal.
De eerste kinderen stonden om 13.00 uur al klaar, dus gelijk maar laten beginnen, ze moesten nog
naar zwemmen. Anderen waren ook op tijd, want die wilden nog graag gaan schaatsen. Met 16
kinderen was het een gezellige middag die voorbij vloog.
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Vetdennenappels maken op Dierendal
Op vrijdag 3 januari hebben we vetdennenappels gemaakt voor de buitenvogels. Dit doen we door
dennenappels vol te scheppen met gesmolten zoutloze frituurvet blokken en strooivoer voor buitenvogels. Vooral belangrijk is dat het vet niet te warm is, want anders loopt alles weer uit de dennenappel. Ons advies luidde dan ook, om als ze thuiskwamen de dennenappels 24 uur in de koelkast op
te laten stijven voordat ze buiten werden opgehangen. Er zijn 16 kinderen die hebben meegedaan
aan deze leuke en vooral `vette´ activiteit.
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline

Gehaakte Dieren
Op Dierendal verkopen wij ook gehaakte dieren.
Petra van Hattem-Schop maakt deze voor ons en
stelt deze kosteloos aan ons beschikbaar.
Dank je wel Petra voor het maken van deze leuke
knuffels. De opbrengst van de knuffels komt ten
goede aan de kinderboerderij.
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Gift
De schoonmoeder van onze voorzitter Ellen van Helden was wel heel erg lief voor Dierendal. Wij
ontvingen van mevrouw K. den Boer - de Waardt een gift van maar liefst €1000,-. Dank u voor deze
gulle gift!

Sponsorkaart
Elk jaar versturen wij een sponsorkaart naar onze
vaste sponsoren met het verzoek om ons ook dit
jaar weer te steunen. Wat is de sponsorkaart weer
mooi geworden! Wij bedanken Ellen voor haar
inzet in deze!

Nieuws uit de Heemtuin!
We zitten nog in de donkere dagen als we weer uitkijken naar het
lengen van de dagen. De eerste vroege bloeiers, de eerste merel die
zingt. Op de foto een overzicht van wat er zoal in dit jaargetijde
bloeit: sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen en andere.
In een volgende Tokkelnieuws zal ik uitgebreider ingaan op de
vroege voorjaarsbloeiers.
Jan Hoogerbrug.
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Zwerfboeken
Kinderboerderij Dierendal is ook een zwerfboekenstation. Onze klusjesmannen Jos en Jan hebben hiervoor
een mooi, droog onderkomen gemaakt in de blokhut.
De nieuwe boekenkast is gemaakt van kratjes. In het
zwerfboekenstation op Dierendal staan voornamelijk
kinderboeken.

Dierendal in de Landelijke Media
Dierendal is begin januari te zien geweest bij het programma ‘Da’s Goed Geregeld’ van RTL4. In dit
programma geeft men aandacht aan grote en kleine bedrijven en hoe het is om daar te werken.
Daarnaast heeft er een artikel gestaan in het Nederlands Dagblad over Kinderboerderijen die
worstelen om overeind te blijven. Ellen van Helden heeft haar medewerking gegeven aan dit artikel.
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Vrijwilliger Diny de Bree overleden
De afgelopen jaren was Diny vanwege ziekte minder aanwezig op Dierendal waar zij 17 jaar actief
was geweest. Begin februari bereikte ons het trieste bericht dat onze Diny is overleden. Diny was
vanaf het begin zeer betrokken bij de kinderboerderij en haar bewoners. Wij zullen Diny missen!

Afscheid van Diana Windrich
Afgelopen november heeft Diana Windrich afscheid genomen van
Dierendal. Diana was actief als bestuurslid en heeft haar taken
neergelegd. Wij willen Diana bij deze bedanken voor haar inzet
voor Dierendal.
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Keurmerk Zoönosen
Ons Keurmerk Zoönosen is vernieuwd voor het jaar 2020. Wij hebben weer een Goedkeuringszegel
ontvangen! Zoönosen zijn ziekten die van mensen op dieren en van dieren op mensen kunnen worden
overgedragen. Het Keurmerk Zoönosen geeft aan dat wij alles doen om besmettingen te voorkomen.

Wilgenknotten
In januari is het de tijd van het jaar om wilgen te knotten. Onze Thomas heeft ervoor gezorgd dat de
bomen er weer netjes bij staan en dat deze weer volop kunnen groeien dit voorjaar!
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Bezoek en Gift Theo Thijssenschool
Op de Theo Thijssenschool hebben de leerlingen in de periode voor Kerst hard aan verschillende
knutsels gewerkt die werden verkocht. De opbrengst van de verkopen, een mooi bedrag van €427,kwam ten goede aan Dierendal! Alle leerlingen, ouders en leerkrachten van de Theo Thijssenschool
bedankt!

Bezoek en Gift Handwerkgroep
Op 5 februari kregen wij bezoek van de Handwerkgroep Waddinxveen. Naast dat men op Dierendal
een paar hele mooie handwerkjes heeft gemaakt, kwam men ook een cheque brengen van maar liefst
€500,- voor Dierendal! Heel erg bedankt voor deze gulle gift.
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Nestkastjes Timmeren
Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari hebben we nestkastjes getimmerd voor koolmeesjes. Het
nestkastje bestaat uit 9 delen die in elkaar moeten worden getimmerd. Het nestkastje kan dan thuis
eventueel nog worden gebeitst of geverfd met acrylverf, zodat het langer meegaat. Vooral nu zijn de
nestkastjes zeer gewenst omdat koolmeesjes graag de eikenprocessierups eten, dus een win/win situatie
voor de koolmeesjes en ons mensen. Op allebei de dagen in de voorjaarsvakantie was het van 14.00 tot
15.00 uur mogelijk om te komen timmeren. Op zaterdag 29 februari is er nog een verjaardagsfeestje
geweest, die graag met hun eigen clubje nestkastjes wilden timmeren. Ook dit is in overleg mogelijk op
Dierendal!
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline

Gouweplein Activiteit Bloempot Schilderen
Vier keer per jaar bieden wij een gratis activiteit aan in samenwerking met het gouweplein. Woensdag 11 maart was de eerste
van dit jaar, en wel een bloempot schilderen en vullen met
zomerbloeiende bloembollen. Wij zijn gewend om te werken met
een systeem dat de mensen zich moeten opgeven, omdat we per
activiteit maar 20 kinderen kwijt kunnen.
Voor onze eigen activiteiten werkt dit prima, echter voor de
gouweplein activiteiten niet. De ouders met kinderen die daar
op af komen zijn gewend dat ze op het gouweplein kunnen binnenlopen. Daarom hebben we dit jaar besloten om al onze
activiteiten zonder vooraf opgeven te doen, om te kijken of we
dan meer kinderen krijgen voor de activiteiten. Dat lijkt te
werken want het was 2 uur lang een volle zaal met schilderende
kinderen, die ieder een mooie bloempot hebben geverfd en
bollen erin hebben gepoot.
De doe vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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NL Doet of NL Doet Niet
Het hing er even om, vanwege het Corona Virus ging NL Doet op veel plekken in Nederland niet door.
Op Kinderboerderij Dierendal waren wij met een kleine club toch aan het opruimen. En wat werden er
veel spullen weggegooid in de container die Philip van den Hadelkamp voor ons had geregeld. Als dank
werd er een taart bij Philip afgeleverd namens Dierendal. Wij kijken terug op een geslaagde NL Doet
dag!
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Dierendal Gesloten
Op 16 maart hebben wij helaas moeten besluiten om onze deuren te sluiten vanwege het Coronavirus.
In eerste instantie zouden wij tot 6 april gesloten blijven, maar helaas werden het in totaal elf weken.
In de tussentijd hebben Thomas, Rens en Martin de kinderboerderij draaiende gehouden. Wij hebben
ook geprobeerd om op Facebook en Instagram actief te blijven met nieuws en leuke activiteiten.

Kijk eens om je
heen
Dit plaatje kwam ik tijdens de
corona-crisis tegen op facebook.
Het viel mensen op dat het zo stil
was in de lucht en op de weg. Geen
vliegverkeer en minder auto's.
Ze hoorden weer vogels zingen en
hadden doordat ze gedwongen
thuis zaten oog voor het ontluiken
van de natuur. Laten we ook als
weer normaal is, oog en oor houden
voor alles wat leeft en groeit en ons
altijd weer boeit. Ook bij onze
mooie kinderboerderij.
Jan Hoogerbrug.
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Geboortegolf
In alle stilte op een gesloten kinderboerderij vond een echte geboortegolf van jonge geitjes plaats. En
zijn ze niet schattig?
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Post op Dierendal
Tijdens de Coronasluiting kregen wij van Bob de Bruijn een hele lieve brief met sponsorgeld. Dank je
wel Bob voor deze lieve brief!

De Bijen op Dierendal
Het gaat goed met de bijen op Dierendal; zij hebben geen last van ophokplicht of intelligente lockdown. Ze doen wat ze altijd doen; halen nectar en stuifmeel en groeien explosief. Het voorjaar is goed
begonnen met veel zon en de eerste honingbakken zijn alweer gevuld! Op de foto zie je de bijen de raat
inspecteren en poetsen voor de koningin om opnieuw eitjes te gaan leggen. Onze imker Annet Kunneke
hoopt over niet al te lange tijd weer honing te gaan slingeren, deze is dan bij Dierendal te koop!
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Bloemen voor de
Vrijwilligers
Ellen en Dieuwke zijn tijdens de Coronasluiting bij
al onze vrijwilligers een bos bloemen gaan brengen
als hart onder de riem. Wat was het fijn om elkaar
weer even te zien, al was het op gepaste afstand!

Naturalis
Tijdens de corona lockdown werden we benaderd door Dirk-Jan Evers van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Dirk-Jan ontwikkeld en begeleid activiteiten rondom natuur in de eigen omgeving voor
basisschoolkinderen (voor het project Natuur om de hoek). Omdat deze activiteiten vanwege de coronamaatregelen stil waren gevallen, maakt hij samen met zijn vriendin korte filmpjes, zodat kinderen
toch aan de slag kunnen met buitenactiviteiten. Omdat ze in Waddinxveen wonen, worden daar ook de
meeste filmpjes opgenomen. Wat natuurlijk extra leuk is voor Waddinxveense kinderen, omdat ze dan
de locaties waar de filmpjes worden gemaakt kunnen “herkennen als hun eigen buurt”. Het filmpje is
leuk om te kijken, maar er zit meestal ook een activiteit in die kinderen kunnen doen. De doelgroep zijn
kinderen van groep 5 t/m 8. Aan ons was de vraag of we de filmpjes onder de aandacht wilden brengen
in Waddinxveen op onze facebookpagina. Dat hebben we natuurlijk gedaan , een hele leuke bijkomstigheid was dat het 7e en 8e filmpje uit de serie begon bij Dierendal en onze voliere in het Warnaarplantsoen. De filmpjes zijn te kijken op YouTube met de zoekterm Natuur om de hoek.
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Schoonmaak op Dierendal
Op zaterdag 30 mei wisten wij al dat op 2 juni Dierendal weer open zou gaan voor publiek. Daarom
werd er druk schoongemaakt met een kleine groep vrijwilligers zodat alles weer in orde zou zijn voor de
opening. Iedereen bedankt voor de inzet!

Dierendal geopend op 2 juni
Op dinsdag 2 juni is Dierendal in stilte weer opengegaan. Na een dagje rustig proefdraaien is iedereen
nu gewend aan de nieuwe situatie. Op dit moment mogen wij maximaal 20 personen tegelijk ontvangen op Dierendal.
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Honing op Dierendal voor de
tweede keer geoogst
De bijen van de kinderboerderij doen het goed. Begin juni is
er voor de tweede keer honing geoogst. Vanaf het moment
dat de hekken voor publiek weer open gaan, zal de overheerlijke honing van onze imker weer te koop zijn.

Posterboy voor de Maand Juni
Ja, en dan sta je op onze hooizolder niets vermoedend het
luik open te maken voor het Hooi en Stro Team en dan
sta je opeens oog in oog met onze posterboy voor de
maand juni!

De Pluim
Tijdens deze Corona crisis was er een iemand eigenlijk elke dag alleen op Dierendal aanwezig om de
dieren te verzorgen, de violen te poten, de tuin te onderhouden en alle dagelijkse dingen te doen die op
Dierendal moet gebeuren. Daarom gaat deze editie de pluim naar Thomas!
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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 (Onder Voorbehoud)
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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