Kinderboerderij
Dierendal Waddinxveen

Tokkelnieuws
Juni 2022

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

€20,-

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,
Het is voorjaar 2022 en ook op Dierendal is het weer genieten van de ontwakende natuur!
Er zijn weer veel geiten- en schapenlammetjes geboren en voor het eerst sinds twee jaar kunnen de
bezoekers deze weer zien en aaien, wat heerlijk dat de Coronaperiode voorbij is en wij weer iedere
dag open kunnen zijn om al onze bezoekers te kunnen ontvangen.
Helaas hebben wij nog steeds te maken met de vogelgriep die Nederland al sinds oktober in zijn
greep houdt. Hierdoor zit ons pluimveen nog steeds opgehokt, weliswaar in een ruim en mooi onderkomen met frisse lucht dat Jan en Jos hebben gebouwd maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat
dieren zolang binnen moeten zitten. Het is een vervelende situatie die steeds langer duurt; vaccineren lijkt het enige dat in de (hopelijk nabije) toekomst soelaas zou kunnen bieden.
In mei hebben wij drie schattige minivarkentjes aangeschaft, een prijsvraag voor leuke namen loopt
nog op dit moment.
Koningsdag vond ook eindelijk weer plaats en natuurlijk hebben wij hieraan meegedaan. Er waren
leuke activiteiten voor de kinderen en wij mochten het fantastische aantal van 2800 bezoekers ontvangen.
De doemiddagen, Opschoondag, NLdoet, Boomfeestdag, ons vrijwilligersoverleg……Nederland
ging weer open en wat heerlijk dat wij weer overal aan mee kunnen doen!

In maart organiseerden wij een doemiddag voor de Oekraïense kinderen die in Waddinxveen verblijven, ook dit doen wij met veel plezier en is zeker voor herhaling vatbaar. Er werden klompjes beschilderd, vlindermaskers gemaakt en er waren buitenspelletjes waar veel gebruik van werd gemaakt.
In mei stonden wij met een tafel bij de lokale vrijwilligersmarkt en hoopten op aanmeldingen van
nieuwe vrijwilligers. Dit is helaas niet gelukt; het prachtige weer zorgde helaas voor weinig aanloop.
Dierendal is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, alleen zo kunnen wij Dierendal zeven dagen per
week openhouden! Heeft u interesse om af en toe op Dierendal te kunnen helpen? Meld het ons!
Kortom; de nare Corona tijd ligt achter ons en met veel plezier richten wij ons weer op het heden en
de toekomst van Dierendal: zoveel mogelijk grote en kleine mensen een mooie tijd laten beleven op
onze prachtige kinderboerderij!
Ik zou zeggen; lees deze Tokkelnieuws boordevol nieuwtjes.
Veel leesplezier.
Ik wens u een hele fijne zomer!
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.R. 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

Mevr T. 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

Mevrouw Okkes-Schild

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

De heer 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

Ben en Marianne Pereboom

Ed, Peter, Laurens en Bram van TD Combilo
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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, € 2,- per jaar.
Kosteloze diensten, eenmalige en/of extra giften ontvingen wij het afgelopen half jaar van:
Hoodie Dier XL

Creative Dogs

Ed, Peter, Laurens, Bram van TD Combilo

Erven mevrouw L. van Helden-Wezelenburg

Bianca danst

Jan Hoogenboom

Ton Willem&Liesbeth Burger

Handwerkclub Waddinxveen

Markus&Markus stroopwafels

Apo Yilmaz Easy Italy

Steven de Kaashakker

Mevrouw C.M.E Moons

Anoniem

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 € 20,- 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 overmaken van een donatie duidelijk de naam en adresgegevens 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…


Aletta heel veel heeft gedaan voor de PLUS sponsoractie.



Dieuwke niet de handigste is met muizenklemmen…..au!



Thomas niet is geslaagd voor “hoofd wc papier”.



Ellen wel 100x heeft gehoord dat de schijnwerper overdag brandt.



Jan en Jos een prachtig overdekt pluimvee verblijf hebben gebouwd.



We eindelijk weer met elkaar een BHV cursus gaan doen.



Henny en Jacqueline eindelijk weer doe-middagen kunnen organiseren.



Ellen paaskleedjes kocht bij de handwerkclub maar ze is vergeten te gebruiken.



Ellen deel uitmaakt van de kascontrolecommissie van de VSKBN.



Jacqueline een advertentie in Hart van Holland is vergeten.



Ellen een overijverige BOA tegenkwam op Dierendal maar een bekeuring uitbleef.



Ad niet alleen verstand heeft van vogels maar ook van de andere dieren op Dierendal.



Rens de stagiaires weleens door elkaar haalt.



Rianne wat moeite heeft met het verschil tussen een kalkoen en een pauw.



Ad graag de varkensdames kriebelt.



Jan de tuinman twee verschillende oren heeft.
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Een prachtig kerstpakket
Van bewoners van de Marktstraat ontvingen wij in december een heerlijk kerstpakket voor de vrijwilligers! Heel erg bedankt!

Coronasluitingen nog
niet voorbij...
Dierendal is vanaf zondag 19 december
2021 tot en met woensdag 26 januari 2022
gesloten geweest in verband met Corona.
Laten we hopen dat dit de laatste keer is
geweest!

Kerstpakket van Klassewerk
Ook van Klassewerk kregen wij dit jaar een heel leuk kerstpakket.
Bedankt voor de fijne samenwerking!
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Nieuwe informatiebordjes voor Dierendal
Dankzij de Sponsoractie van Plus Supermarketen hebben wij in 2021 een mooi bedrag ontvangen.
Wij hebben deze bijdrage uitgegeven aan mooie nieuwe bordjes met informatie over de dieren op
Dierendal. Hedwig de Graaf heeft de bordjes voor Dierendal ontworpen.

Thomas onmisbaar tijdens Coronasluitingen
Tijdens alle Coronasluitingen was onze Thomas toch elke dag op Dierendal te vinden. Het voeren en
het verschonen van de hokken ging namelijk gewoon door. Ook was het belangrijk om op vrijdag het
toilet beschikbaar te houden voor de mensen van de markt.
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Kerstdiner van Easy Dinner voor
Dierendal
Apo Yilmas van Easy Dinner in Waddinxveen had een geweldig idee. Hoewel de Coronasluiting ook zijn onderneming
direct raakte heeft hij een actie opgezet waarbij voor ieder
verkocht Kerstdiner een bedrag werd geschonken aan
Dierendal. Deze actie heeft €400,- voor Dierendal
opgeleverd. Apo Yilmas, bedankt!

Een nieuwe kooi voor Pino!
Wie kent onze Pino niet? Deze halsbandparkiet is al
jaren te vinden in ons leslokaal. Afgelopen januari
kreeg Pino een nieuwe kooi. Deze prachtige ruime
kooi is gesponsord door Hoodie Dier XL.

Nieuwe sponsorkaarten
In februari werden onze nieuwe sponsorkaarten
ontworpen en gedrukt. Wij zijn heel erg blij met
onze trouwe sponsors! Zonder hen zou Dierendal
niet bestaan. Bedankt allemaal!
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Het Hooi– en Stroteam
Een keer per maand wordt het hooi en stro op Dierendal gebracht. Dit komt vanuit onze opslag en
wordt door het Hooi– en Stroteam gehaald en gebracht! Dank aan Eric, Wilfried, Rob en André!

Regiobijeenkomst VSKBN op Dierendal
In februari was er op Dierendal een Regiobijeenkomst van de Vereniging Stads– en Kinderboerderijen
Nederland op Dierendal. Deze bijeenkomst ging over de voorwaarden van het Keurmerk/
Kwaliteitsbewijs dat Dierendal natuurlijk weer gaat behalen! Het was een leerzame middag.
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NLDoet op Dierendal
Dit jaar konden wij gelukkig weer gewoon meedoen aan de actie NLDoet. Samen met vrijwilligers
hebben wij de Kinderboerderij goed schoongemaakt en zijn de plantenbakken weer gevuld.
Iedereen bedankt voor de inzet!

Oekraïense kinderen op bezoek op Dierendal
In maart heeft Dierendal ook bezoek gehad van Oekraïense kinderen. Er waren spelletjes, een leuke
activiteit en natuurlijk was er limonade en iets lekkers.
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Boomfeestdag
Dankzij Jan de Tuinman en het prachtige
weer, was het een zeer succesvolle Boomfeestdag. Er waren een hoop bezoekers die
de speurtocht hebben gedaan en een viooltje
hebben gekregen als dank.

Opschoondag!
Dierendal deed dit jaar ook mee aan de Nationale Opschoondag.
Een aantal vrijwilligers van Dierendal, heeft rondom het Warnaarplantsoen vuil opgeruimd.

Handwerk voor Dierendal
Van 29 tot 31 maart verkocht de Handwerkclub Waddinxveen
mooie producten. De opbrengst was voor Dierendal!
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Van de imker: Waar komt bijenwas vandaan?
Heb je je ooit afgevraagd waarom honingbijen raten bouwen en waar de was vandaan komt die ze
daarvoor gebruiken?
Het antwoord op de eerste vraag is:
Honingbijen bouwen raten om erop en erin te wonen en om hun jongen daarin te laten ontwikkelen van
ei tot volwassen bij. Ook slaan ze de voeding voor de larfjes, de jonge bijen en voor zichzelf in de raten
op. Voeding in de zin van honing en stuifmeel. Honingbijen leven met de seizoenen en naar de winter
toe zorgen ze ervoor dat er van de honing voldoende aanwezig is om het bijennest enkele maanden te
kunnen verwarmen. De honing levert de koolhydraten dat als brandstof en voeding dient voor de bijen.
Eiwitten daarentegen worden in de raten in de vorm van stuifmeel opgeslagen. De eiwitten zorgen ervoor dat de bijen langer kunnen leven om de winter door te kunnen komen en in het voorjaar een
broednestje op te kunnen starten. De eiwitten moeten tot het volgende voorjaar niet bederven. Ze maken het stuifmeel daarom houdbaar in de vorm van bijenbrood. Dit is een soort gefermenteerd stuifmeel. Net zoiets als de zuurkool voor ons mensen. De eerste larfjes in het voorjaar zullen dit dan te eten
krijgen. Dit zijn allerlei redenen om raten te bouwen. Hieronder zie je zo’n raat.

Maar, nu zijn we er nog niet. We weten nu waarom de bijen raten bouwen, maar waarvan maken de
bijen deze raten nu? Dat was mijn tweede vraag.
Het antwoord op deze vraag is, dat honingbijen hun raten van was maken. Hoe ze aan de was komen
ga ik nu vertellen. Aan de onderkant het bijenachterlijf (met een mooi woord: abdomen), zitten 8 kleine
waskliertjes. Hier wordt vloeibare was gemaakt. Zodra de was uit het bijenlichaam aan de lucht komt,
wordt het vast en ziet het eruit als kleine zilverachtig glimmende plaatjes van ongeveer 1-2 mm groot.
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Op de foto zie je de onderkant van het achterlijf van een bij waaruit
enkele wasplaatjes geschoven zijn.

Als zo’n wasplaatje klaar en naar buiten geschoven is, pakt de bij dit plaatje met de klauwtjes aan haar
pootje op en kneedt het met haar kaken zacht. Samen met andere bijen bouwt ze dan de raten af. Dit
doen bijen als ze ongeveer 10-18 dagen oud zijn. Voor die tijd heeft de bij heel veel andere taken. Daar
vertel ik een andere keer iets over. Een bij alleen kan niets beginnen en zal niet overleven zonder de
andere nestgenoten. Al het werk in de bijenkast moet samen gebeuren. Daarom noemt men een honingbijenvolk een superorganisme. Op de foto zie je de bijen dan ook samen een raat bouwen. Was is echt
een wondergoedje!

Ook wij mensen maken gebruik van dit prachtige materiaal. Zelf maak ik kaarsen, wasdoeken, zalfjes,
crèmes en lippenbalsem. Allemaal prachtige producten die ik kan maken met de was die mijn bijen van
de kinderboerderij produceren.
Annet Künneke (Imker van Dierendal)
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Jan vertelt over de tuin
In een vorige Tokkelnieuws heb ik het gehad over stinsenplanten die in de lente bloeien.
In deze bijdrage gaat het over voorjaarsplanten die van nature in ons land voorkomen en hier in de
tuin zijn te bewonderen. Al is het nog winter, ieder jaar kijk ik weer uit naar de eerste voorjaarsbloemen. En dan zijn ze daar, de eerste bloemen van het klein hoefblad, het groot hoefblad dat met zijn
wortelstokken slappe oevers bij elkaar houdt. Het speenkruid (foto) dat met zijn vele gele bloemetjes
grote oppervlakten kan bedekken.
Zo zijn er nog vele andere, zoals de paarse dovenetel die door vele insecten wordt bezocht om nectar en
stuifmeel te halen, het madeliefje dat hele jaar bloeit, paardenbloem, maart viooltje en vele andere.
Tot zover mijn bijdrage over vroege voorjaarsbloemen. In een volgende bijdrage zal het gaan over de
vroege zomerbloeiers.
Ik hoop dat een ieder net zo van al het moois hier in de tuin kan genieten als ik zelf.
Jan Hoogerbrug

Opbrengst Handwerkclub
Wat een prachtig bedrag hebben wij gekregen van de
Handwerkclub Waddinxveen! Onder het genot van
een heerlijk kopje koffie werd bekend dat de verkoop
van de prachtige handwerken bij het Anne Frankcentrum maar liefst €750,- opleverde!
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Eieren verven
Pasen is de tijd om eieren te verven, en wat was het fijn om dit na 2 jaar weer als activiteit te
organiseren. Ellen heeft de eieren gekocht, en Hennie heeft ze allemaal hard gekookt. De goede vrijdag
voor Pasen is voor ons doe-vrijwilligers de middag om eieren te verven met kinderen. Nadat de
kinderen hun 3 eieren hadden geverfd, konden deze even drogen en mochten ze een doosje vouwen met
wat knip en lijmwerk. Met een nestje van hooi erin konden ze hun geverfde eieren erin leggen en mee
naar huis nemen. Met als resultaat heel veel blije gezichtjes.
De doe-vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Een nieuw filmpje over Dierendal
Complimenten aan Hedwig de Graaf en Creative Dogs voor het
nieuwe filmpje over Dierendal dat zij heeft gemaakt. Maak kennis met onze dieren en de omgeving en kijk het filmpje op onze
website!

De geboortegolf
Wat heerlijk om op Dierendal weer jonge geitjes te zien lopen!
Zeker nu er ook weer publiek bij mag. De geiten genieten van het
mooie weer, en wij van alle gezelligheid!

Dansen op Dierendal
Ons leslokaal blijkt een prima ruimte te zijn om in te dansen. Dat
bewijst Bianca Danst met een speciale dansworkshop. Het inschrijfgeld kwam ten goede aan Dierendal! En natuurlijk werden de jonge
geiten ook nog even bezocht.

Nog meer jonge geitjes
Er werden dit jaar heel veel schattige geitjes
geboren op Dierendal. Een bokje had zelfs
een hartje op zijn rug.
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Eindelijk weer Koningsdag op Dierendal!
Wat een feest was het op 27 april! Na twee jaar was het eindelijk weer mogelijk om Koningsdag te
vieren! Kabouter Plop was weer van de partij en wij hadden een geweldig springkussen! Ook het
schminken en de zandschilderijtjes waren weer een succes.

21
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Goede verzorging voor Hennie
Kijk hoe lief Thomas zorgt voor Hennie! Even de veters
strikken aangezien Hennie door een operatie even niet
mocht bukken. Gelukkig gaat het ondertussen weer helemaal goed met Hennie.

Steentjes, gips en
figuren verven
De activiteiten op Dierendal zijn ook weer
begonnen Jacqueline en Hennie hebben op
donderdag 5 mei steentjes, gips en houten
figuren geverfd. Het bord in het leslokaal
werkt Jacqueline overigens ook altijd even
bij.

In de meivakantie hebben we een vrije inloopmiddag met verschillende activiteiten om te doen voor
2,50 per knutsel. De houten onderborden en schilderijlijstjes liggen klaar om beplakt te worden met allerlei schelpen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Ook lag er verf klaar om steen, gips en hout te verven. Hout in de vorm van een bloem of een dier, maar ook een houten onderzetter kon worden gekozen.
Ook gips was er in verschillende vormen zoals bloemen en dieren. De kinderen mogen 3 dingen verven,
1 steen, 1 gipsen vorm en een houten vorm. De middag is erg druk bezocht en was heel erg gezellig,
sommige kinderen hebben zelfs voor een tweede keer nog wat geknutseld. Ook werden er dingen gemaakt voor moeder en vaderdag. Tussendoor was er een lekkere lange vinger met muisjes ter ere van de
geboortes van onze jonge geitjes en ouessant lammetjes.
De doe-vrijwilligers Hennie en Jacqueline
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Op bezoek bij Hoogendoorn
Ellen en Jacqueline zijn in mei op visite geweest bij Dierenhandel Hoogendoorn… Zou er binnenkort dierennieuws zijn?
Helaas is er geen plaats voor een alpaca op Dierendal.

Wat een pech… een kast met honing weg
Er is altijd veel goed nieuws te melden over Dierendal, maar soms krijgen ook wij te maken met problemen. In mei werd er een gevulde honingkast meegenomen van Dierendal, zonder dat dit was gevraagd.
Jammer van de inkomsten van de honing, maar veel erger voor het gevoel van veiligheid voor onze
dieren. Helaas hebben wij nu hekken voor de bijenstal moeten plaatsen om een diefstal in de toekomst
te voorkomen.

Schapen scheren
Elk jaar worden onze schaapjes en de Angorageit Princess ontdaan
van hun wintervacht. Ook nu werden de schapen geschoren en zijn ze
weer klaar voor het zomerseizoen.
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Vrijwilligersmarkt
Op 14 mei waren Jacqueline, Ellen en Dieuwke aanwezig bij de
Vrijwilligersmarkt in de Kroon. Het was prachtig weer en wij stonden lekker buiten om Dierendal te promoten en nieuwe vrijwilligers
te werven. Vooral voor in de weekenden zijn wij nog op zoek naar
vrijwilligers!

De drie kleine biggetjes...
Het bezoek van Ellen en Jacqueline aan Dierenhandel
Hoogendoorn was niet voor niets! Wij hebben namelijk
nieuwe bewoners op Dierendal, te weten drie kleine
biggetjes. De eerste weken waren ze vooral binnen te vinden
om te wennen aan de nieuwe omgeving. Ondertussen
wroeten de biggen er heerlijk op los!

Vrijwilligersoverleg
Eind mei hadden wij weer ons vrijwilligersoverleg. Wat
was het fijn om onze grote groep vrijwilligers weer bij
elkaar te hebben! Het was een overleg waarbij er weer
een hoop besproken is!

Merelnestje
Van Marjon Zijderhand ontvingen wij een prachtig, verlaten,
nestje van een merel. Wat een prachtige kleuren hebben de eitjes.
Natuurlijk zal dit nestje te zien zijn in onze vitrine.

Nieuw speelgoed op Dierendal
Uit ons vorige overleg kwam er een vraag voor nieuw speelgoed
voor kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van trekkers. Wij vinden
de trekker geweldig en ze worden veel gebruikt!
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Educatieve middag, bezoek Scouting St. Victor en Hooien

Wat een drukke dag hadden wij op 28 mei op Dierendal. In
de ochtend werd het hooi en stro gelost door ons Hooi– en
Stroteam.

In de loop van de ochtend kwam Scouting St.
Victor bij ons langs voor het behalen van de
badge/insigne voor dierenverzorging.
De welpen gingen eerst aan de slag met een
leuke speurtocht over Dierendal met behulp
van Jacqueline en Dieuwke.

Daarna deden de welpen mee aan de
educatieve middag. Annet onze imker, Jan
onze tuinman, hebben veel verteld over de
bijen en planten. Als verrassing kwam onze
Ad nog langs die heel veel heeft kunnen vertellen over de vogels in de volière. Het was een
leuke en leerzame dag!
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Nieuwe hooiruiven voor de konijnen
Wat een prachtige nieuwe hooiruiven hebben onze konijnen gekregen. Dit
met dank aan Hoodie Dier XL in Waddinxveen.

Gipsen bloemen schilderen
Het was een gezellige middag op 8 juni! Als gezellige woensdagmiddagactiviteit gingen kinderen onder leiding van Jacqueline en Hennie aan de slag
met het schilderen van gipsen bloemen.

Activiteiten 2022
Al onze kinderactiviteiten zijn onder voorbehoud
Vlinderexpo

maanden juli, augustus, september

Educatieve middag

zaterdag 7 september 2022

Pompoen Snijden

donderdag 27 oktober 2022 13.30 tot 14.30 en 15.00 tot 16.00

Kerststukjes maken

vrijdag 16 december 2022 14.30 tot 15.30 uur
zaterdag 17 december 2022 11.00 tot 12.00 en 13.00 tot 14.00

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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Wij wensen iedereen
een hele fijne zomer!
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