Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen

Juni 2016

Kleurplaat voor de kleinste tokkellezertjes
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Colofon
Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Bezoekadres:
Jan Dorrekenskade-Oost 5 te Waddinxveen
Openingstijden (indien voldoende vrijwilligers aanwezig):
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur.
Zaterdag van 09.00-16.30 uur.
Zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Op officiële feestdagen is de kinderboerderij gesloten
Bezoek ook onze website: www.dierendal.nl , volg ons op Facebook (Kinderboerderij
Dierendal) , of op :

www.twitter.com/Dierendal
Telefonische bereikbaar, tijdens openingsuren, op
0182-610777

Postadres:
Stichting Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen
Plasweg 7
2742 KA Waddinxveen

Bankrekening: NL13ABNA080.41.16.164 ten name van Dierendal te
Waddinxveen

Interesse in sponsoring?
Bel Ellen van Helden, voorzitter, telefoonnummer: 06-53287803 (na 16.00 uur) of
stuur een e-mail naar: ellen@dierendal.nl
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En voor de rest…….lees en geniet!!!

Voor het doorgeven van tussentijdse nieuwtjes,
informatie, uitnodigingen ed zouden wij graag willen
beschikken over uw email adres.

Wilt u zo vriendelijk zijn dit door te geven op
info@dierendal.nl?
Dank u hartelijk!
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Van de Voorzitter

Beste lezers van Tokkelnieuws,
Het jaar 2016 is alweer halverwege en vele leuke zaken hebben er weer
plaatsgevonden op Dierendal.
Uiteraard de geboortegolf in het voorjaar: vele geiten- en schapenlammetjes zijn er
geboren, altijd weer een prachtige tijd.
We zijn verblijd met de komst van twee prachtige mooie, aaibare, Kune Kune
varkens; Charlotte en Isabella.
Daarnaast hebben we 7 prachtige Indische loopeendjes (running ducks) gekregen
van de familie Rietveld uit Moerkapelle.
Onze huis muskuseend en een kip hebben schattige wollige pluisjes uitgebroed;
kortom het is echt voorjaar op Dierendal!
Koningsdag was zoals altijd weer een geweldige happening in en rondom het
Burgemeester Warnaarplantsoen en op Dierendal zelf.
De combinatie van locatie, de Lions Kindermarkt, Dierendal en Parkpret van de
SNFW is een gouden greep geweest, wat een prachtige en drukke dag was het
weer.
We hebben een nieuwe vrijwilliger kunnen verwelkomen: Helen. Zij werkt om de
week op zaterdagmorgen op Dierendal.
De afgelopen maanden hebben wij weer veel schoolklasjes educatief mogen
onderrichten, zijn er vele doemiddag voor de kinderen geweest, hebben we
meegedaan aan NL Doet, zijn de bewoners van Souburgh en Ipse de Bruggen op
bezoek geweest, is de Gemeenteraad op de borrel geweest na een wijkschouw;
kortom Dierendal leeft en bloeit als nooit tevoren! En dat allemaal door een grote
club betrokken vrijwilligers en de steun van vele bedrijven en inwoners van
Waddinxveen.
Het hernieuwen van ons Keurmerk: wij zijn er klaar voor, de megaklus is weer
geklaard! Nu maar hopen dat de SKBN (onze moederorganisatie) dit eens is met
ons. Wij wachten de herkeuring in vol vertrouwen af!
Al eerder heeft u kunnen lezen over de bezuinigingen op Dierendal; met ingang van
dit jaar gaat ook het laatste stukje gemeentelijke subsidie, (de drie beheerders uren
per dag) gefaseerd over drie jaar, verdwijnen.
Dierendal zonder “onze Rens” was geen optie, want zonder beheerder mogen wij
niet open, en gelukkig hebben wij met de Gemeente af kunnen spreken dat als wij de
bezuiniging betalen, wij Rens kunnen behouden. Goed nieuws!
Door de huis aan huis flyer actie begin dit jaar hebben wij precies voldoende geld
gekregen van de inwoners van Waddinxveen om de bezuiniging over 2016 te kunnen
betalen. Hartelijk dank hiervoor!
In mei werd op de weekmarkt van Waddinxveen de mening gevraagd van de
inwoners van Waddinxveen: “Hoe ziet u Waddinxveen in 2030? ” was de vraag.

5

Opmerkelijk was (ook weer niet eigenlijk…want dat weten wij allang!) dat het behoud
van Dierendal heel erg vaak werd genoemd!

De gemeente heeft weer een advertentie op hun site geplaatst om een exploitant te
vinden om een restaurant in het Burgemeester Warnaarplantsoen te starten. Zelf
hebben wij deze advertentie doorgestuurd naar bedrijven waarvan wij denken dat ze
interesse zouden kunnen hebben zoals o.a. Jan Pannenkoeken en Brownies en
Downies.
Weet u iemand die interesse heeft om een familierestaurant, een lunchroom, een
koffiecorner, een mobiel restaurant, een biologisch restaurant of wat dan ook te
beginnen; zegt het voort! Het zou een geweldige aanwinst zijn voor het
Burgemeester Warnaarplantsoen en de inwoners van Waddinxveen.
De financiële koppeling tussen bovenstaande en Dierendal is er overigens uitgehaald
door de Gemeente, dus voor Dierendal is de komst hiervan niet meer gerelateerd
aan geld. Uiteraard zal eea elkaar wel enorm versterken, dus wij blijven hopen!
In deze Tokkelnieuws leest u alles wat er het afgelopen half jaar is gebeurd op
Dierendal.
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal heel hartelijk voor uw steun, wens u veel
leesplezier en een hele fijne zomer!
Tot Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Dierendal
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Huur leslokaal

Het leslokaal van Dierendal kan worden gehuurd voor partijtjes, cursussen enz.
Het leslokaal heeft in 2014 een frisse verfbeurt ondergaan, en er is nieuw meubilair
aangeschaft.
Voor € 150,- kunt u gebruik maken van het leslokaal en het keukentje, liefst na
sluitingstijd van Dierendal (na 16.30 uur). Ook op zaterdag is dit mogelijk.
Elk jaar weer hebben diverse (voornamelijk kleinbehuisde) ouders het leslokaal
gehuurd om een partijtje te geven voor een jarig kind.
De kinderen kunnen naar hartenlust stoeien met de geitjes en ook de konijntjes zijn
aanwezig om mee te troetelen.
Dus wilt u een feestje geven, een partijtje of een cursus: Dierendal is er ook in 2016
graag voor u!
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Sponsoring
Kinderboerderij Dierendal wordt beheerd door de Stichting Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen. Zij wordt daarbij financieel, minimaal, gesteund door de gemeente
Waddinxveen. De gemeente stelt de, professionele, beheerders beschikbaar, dit voor
totaal 3 uur per dag. In 2016 gaat ook dit worden afgebouwd. Dit is echter bij lange
na niet voldoende, want er moet ook hooi en stro en voer worden gekocht. Telefoon
moet worden betaald, en vergeet de dierenarts niet! Verder de aanschaf van
kantinematerialen, bedrijfskleding,hokken, drukwerk enz enz.
Jaarlijks draagt Dierendal zelf ongeveer € 25.000,- bij.
Om de kinderboerderij in stand te houden en zoveel mogelijk evenementen te
kunnen organiseren, is de Stichting mede afhankelijk van sponsors en donateurs.

Ruim 40 bedrijven/particulieren sponsoren de kinderboerderij en zij vormen dan ook
“De Vrienden van de Kinderboerderij”. Deze bedrijven/particulieren stellen
minimaal €100,00 per jaar beschikbaar voor bijzondere attracties, evenementen en
onderhoud óf verlenen kosteloos/tegen kostprijs diensten ten gunste van Dierendal.
Wij hopen dat zij dit jaarlijks blijven doen!
Dit zijn de volgende bedrijven/personen:
















TekstUeel Communicatie
De heer en mevrouw Th.H.G. van der Velde-Enthoven
Pluimveebedrijf K. de Jong
Reclame Studio Teller
Reproset
Team Toyota van Leeuwen
Vis Waddinxveen
Wagro Groenrecycling BV
W.A. den Boer
Mommers Schoonmaak Service
Speksnijder Financieel Management
D.C. van Doorn
Blitz Events
Dhr en Mevr. F. Smit
C.H.C. Helwig-Eweg
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Bedrijfs- en Kantineservice C. de Rooij
Novosan BV
Cees Kroes
Jan van der Maas
Van der Lee Hoveniers
Schildersbedrijf J. Visser &Zn
Machinefabriek Boere
Mevr. M. Deen
De heer en mevrouw P.J.E. van der Linde
Complex-E Techniek
Mevr. Th. Blom-van Dillen
Van Vliet Aannemers
Van Vliet Hoveniers
Dierenkliniek de Gouwe
C.M. Jansen-vd Burg
Christelijke BSO
H.J. Kemper-Strijbis
S. de Waardt-Rehorst
R.T.C. de Vos
Welcom bij Jaap
Keurslager P. Compeer
De Pater Makelaardij
Woubrecht BV

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:



















Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk
Installatiebedrijf de Wit Waddinxveen
Faunaland Hoodie
Inner Wheel Club Waddinxveen
Verwey Verzekeringen
M.H. van Leeuwen
Landheer Beheer Waddinxveen
Ju-Li kids Kinderopvang
Van Delft Advocaten
P-Works
P. van ‘t Wout
RO-AD dienstverlening
De heer R. Boeren Nooitgedacht Brandpreventie
Hans&Jess Modderkolk
Jaap van Leeuwen Beheer
Van der Loo party&business events
Familie van Voorst
Th. Van Eijk Assurantiën
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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.

Eenmalige en/of extra giften ontvingen wij het afgelopen half jaar van:


De heer J. van Wichen



Theo Thijssenschool



Johan en Gerie Verkleij



Rotary Club Waddinxveen Santa Run



Rob de Wit



Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk



Oranje Fonds



Wecycle



L. Dorlas



Weekmarkt Waddinxveen



Navigate North Piet van t Wout



Souburgh



Loes van Helden



ODMH Groen doet Goed



Ankie van Riel



Administratie Cyclus



Stichting Verheul Fonds

Heel hartelijk dank!!!

Interesse in Sponsoring?
Bel Ellen van Helden: 06-53287803 (na 16.00 uur) of
stuur een e-mail naar ellen@dierendal.nl
bankrekening NL13ABNA0 80.41.16.164

Graag uw naam en adresgegevens vermelden bij het
overmaken van een donatie!!
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“Draag ook uw steentje bij !!!”

SPONSORING KINDERBOERDERIJ
DIERENDAL
Jaarlijks heeft Dierendal € 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, naast
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, naast Tokkelnieuws, een
naamsvermelding op het bord in de stal en op onze site.

Voor nadere informatie/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
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Mag ik mij even voorstellen
Mijn naam is Wietske Mulder en ik zag in december 2015 een
oproep van de Stichting Vrijwilligers Waddinxveen om het bestuur
van Dierendal te komen versterken.
Ik heb vrijwel meteen een mailtje gestuurd dat ik graag eens
wilde komen praten om wat meer informatie te krijgen.
Dat was snel geregeld. Diana en Rens hebben mij in een dik uur heel veel over Dierendal
weten te vertellen. Vervolgens heb ik, op eigen verzoek, een hele dag meegelopen en heeft
Jacqueline mij nog veel meer kunnen vertellen over alle dieren en hun verzorging en heeft
Thomas me ook de hele volière van binnen laten zien. Wat een gedreven mensen ontmoette
ik hier!
Het besluit was dan ook snel genomen en ik mocht toetreden tot het bestuur van Dierendal!
Ik zal even iets meer over mijzelf vertellen:
Ik ben opgegroeid in Nuenen, een dorpje vlak bij Eindhoven ( geen Brabantse, want mijn
ouders waren Amsterdammers) en woonde in het laatste huis aan de geasfalteerde weg die
vervolgens overging in een zandpad naar het bos. Onze overburen waren twee boerderijen,
onze achterburen een koeienwei en onze naaste buren een korenveld.
Wat wil je als kind nog meer??
Ik was drie jaar toen wij daar gingen wonen en kon al snel mijn ouders vertellen wat er
allemaal ging gebeuren toen de varkens gingen biggen. Ik vertoefde heel veel op de
boerderijen, mocht lammetjes de fles geven, eieren rapen, de eerste worst mee-eten van het
net geslachte varken dat eerst nog aan de ladder hing, meerijden op de hooiwagen, koeien
melken, geweldig dus!!
Helaas moesten na een jaar of 10 de boerderijen en landerijen wijken voor nieuwbouw, maar
ik had mijn leuke jeugd wel daar mogen beleven!!
Na mijn schooltijd ben ik een opleiding tot kleuterleidster gaan volgen in Leiden, leerde ik
mijn man Paul kennen, zijn wij getrouwd en voor een tiental jaren naar het Midden- en Verre
Oosten vertrokken.
In 1984 zijn wij in Waddinxveen komen wonen en toen onze twee dochters beide naar school
gingen ben ik actief geweest op peuterspeelzaal “Dikkie Dik” . Heerlijke baan als je jonge
kinderen hebt, want je bent altijd om 12 uur weer thuis.
Toen onze jongste dochter eindexamen deed werd het tijd voor “meer” en ben ik als
groepsleerkracht gaan werken op basisschool “de Regenboog” Dat heb ik 15 jaar met heel
veel plezier gedaan,meestal in groep 8, maar ook een aantal jaren in een 7/8 combinatie.
In mijn vrije tijd ben ik vele jaren Jeugdhockeytrainer en trimhockeytrainer geweest bij
Hockeyclub Waddinxveen. Daar ook veel andere activiteiten als minicommissaris, coach en
bestuurslid gedaan en ben natuurlijk ook als actief hockeyend lid deel van de club.
Vorig jaar ben ik op eigen initiatief gestopt in het onderwijs en heb nu dus heerlijk veel tijd
voor vrijwillige functies. Ik ben begonnen als medebestuurslid van WadCultureel en mag mij
sinds januari nu ook inzetten voor ons mooie Dierendal met zoveel mooie vrijwilligers!
Ik neem mijn petje voor ze af…..wat wordt hier een hoop werk verzet!
Ik ben er trots op dat ik daar nu bij mag horen.
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Doe activiteiten Dierendal 2016
Kerststukjes maken
€3,50

woensdag 16 en zaterdag 19 december 2015
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Vetdennenappels maken
€3,00

vrijdag 20 december 2015
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Nestkastjes timmeren
€7,50

donderdag 25 en vrijdag 26 februari
14.00 tot 15.00

Eieren verven
€2,50

vrijdag 25 maart
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Steentjes verven/ schelpen , Houten spatels versieren
€2,50
dinsdag 3 en vrijdag 6 mei
vrije inloop vanaf 13.30
Pompoenen snijden
€3,50

donderdag 20 oktober
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Kerststukjes maken
€3,50

zaterdag 17 en woensdag 21 december 2016
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Vetdennenappels maken
€3,00

donderdag 5 januari 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Speurtocht boomfeestdag

woensdag 16 maart tijd 13.30

Educatieve middag

zaterdag 2 april tijd: 14.00

Educatieve middag

zaterdag 4 juni tijd: 14.00

Vlinder expo

juli, augustus, september

uitleg bijen en wandeling tuin)
(honing slingeren en wandeling
tuin, zomerplanten)

woensdag 17 augustus 13.30 uur: inloopmiddag vlinders
vrijdag 16 september 20.00 uur: nachtvlinders kijken
Educatieve middag

zaterdag 3 september tijd: 14.00 uur:
overwintering bijen en wandeling tuin (herfst )
.
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Wetskennis Kinderboerderijen

Gefeliciteerd Rens !!!
Onze beheerder Rens Boogaard heeft met goed gevolg de cursus Wetskennis
Kinderboerderijen afgerond.
Weer een professionaliteitverbetering voor kinderboerderij Dierendal.
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Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal in
december

Op 15 december 2015 werd het grote
vrijwilligersoverleg gehouden.
Vanwege het keurmerk is deze bijeenkomst
verplicht om 2 x per jaar bij te wonen.
De gang van zaken op de kinderboerderij wordt
besproken, de dieren, de evenementen en het
welbevinden van mens en dier.
Er komen veel suggesties van de vrijwilligers op
tafel om Dierendal nog beter en leuker te
maken.
Na de decembervergadering volgt een leuke
activiteit. Dit jaar werd iedereen verrast met een
workshop mozaïeken en natuurlijk ontbrak een
heerlijk kerstdiner niet om iedereen te bedanken
voor zijn vrijwillige inzet voor Dierendal.! Zonder
deze geweldige vrijwilligers zou Dierendal niet
bestaan!!
Na afloop was er voor iedereen een leuk
cadeautje en ging men weer tevreden naar huis.
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Het resultaat mag er wezen!!
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€ 350,- van de Theo Thijssenschool voor Dierendal

De Theo Thijssenschool schrijft hierover zelf:

Traditie op de Theo Thijssenschool is om elk jaar met kerst iets moois te knutselen en tijdens
ons kerstfeest op school te verkopen. De opbrengst gaat dan naar een goed doel. Dit jaar
hadden we gekozen voor een goed doel in Waddinxveen: Kinderboerderij Dierendal! Alle
kinderen van de hele school hadden prachtige knutselwerkjes gemaakt. Groep 8 had mooie
hertenschilderijen gemaakt, groep 7 sterkerstbomen, groep 6 schilderijtjes met winterse
tafereeltjes, groep 5 3D kerststerren, groep 4 sneeuwpopjes, groep 3 windlichten, groep 1/2b
mooie raamhangers, groep 1/2a dennenkersthangers en groep 1c rendieren. Als
leerkrachten waren we weer ontzettend trots op de kinderen en hun mooie resultaten.
Gelukkig vielen ze ook bij onze kopers goed in de smaak, want de kerstknutsels zijn massaal
gekocht! Op donderdag 14 januari hebben wij onze cheque overhandigd aan de
medewerkers van Kinderboerderij Dierendal. Een prachtig bedrag van €350,-! Alle kinderen
bedankt voor hun harde werken, alle kopers bedankt en we hopen dat Dierendal hier weer
een hoop nuttige dingen mee kan doen!

Hartelijke groeten,
Namens het hele team van de Theo Thijssenschool en alle kinderen,
Marijke Rijneveld
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€ 1100 van de Rotary, bijeengebracht met de Santarun

Het bedrag is besteed
aan het nieuwe
geitenspeeltoestel

Dieuwke in de kraam van Dierendal
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€ 4000 krijgt Dierendal van Nokian Navigate North
van Piet en Karin van ’t Wout en Ko Prins

Nieuw buitenmeubilair, geschonken door Rob de Wit

19

Met dank aan Aannemersbedrijf M. van Vliet:
een nieuwe mestcontainer

Met mooie camouflagebeplanting

20

De eigen actie van Dierendal om nieuwe donateurs te werven
“Vooruit met de Geit” heeft heel veel nieuwe donateurs opgeleverd !

Het regent bijschrijvingen!!
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We halen zelfs het AD !!
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Van Jeroen Bakker uit Moerkapelle krijgen we
twee geweldige knuffelvarkens

Jeroen laat zien hoe mak ze zijn, Diana en Wietske mogen dat uitproberen, de heren Jos,
Rens en Thomas beslissen uiteindelijk
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Jan en Jos bij het prachtige nieuwe onderkomen

Thomas bij de twee nog naamloze dames

24

Dierendal: prijsvraag varkensnamen
Op maandag 4 april wordt op Dierendal de winnares van de prijsvraag bekend gemaakt.
Na het overlijden van de oude varkens zijn er aan de kinderboerderij twee nieuwe varkens
gedoneerd. Voor de namen was een prijsvraag opgezet, waar enorm veel reacties op zijn
gekomen. De gelukkige prijswinnares werd unaniem door het bestuur uitgekozen:
Juli kwam met de klinkende namen:

Isabella en Charlotte
en toverde daarmee meteen de wat logge meiden tot parmantige dames. De varkens zijn
tam en worden maar al te graag gekriebeld en geknuffeld, wat Julie dan ook meteen doet.
Ook is zij heel blij met de gewonnen cadeaus.
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Thomas op t aanrecht ging zitten waar toevallig een plas water op lag



Helen wat moeite had de schapen en geiten in/uit de juiste hokken te krijgen



Ellen is gecrasht met een blad eieren



Dini drie dagen na kerstfeest meldde dat ze best wat overgebleven eten had
mee willen nemen



Martin wel zo slim was om eten mee te nemen gelijk na het kerstfeest



Rens het ras van de nieuwe Tultaler kippen maar niet kan onthouden



Ed de kaasboer waarschuwde voor vrouwen met elastiekjes



Rens zijn anti bijen pilletjes thuis had liggen



Dini niet aan de pas geboren lammetjes had gezeten, echt niet, maar wel
blauwe vingers had van t desinfectiemiddel




Rens beweert dat Dierendal al in 2099 is opgericht



Gijsbert is getrouwd dit voorjaar
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Waddinxveen, 25 maart 2016

Educatieve middag Kinderboerderij
Dierendal.
IMKER GEEFT UITLEG OVER DE HONINGBIJ
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten,
struiken en bomen. Omgekeerd zijn onze tuinen van
belang voor de voedselvoorziening van bijen. De imker,
Leendert Tanis van kinderboerderij Dierendal kan er veel
over vertellen.
Leendert

Tevens is er een wandeling onder leiding van
Jan Hoogerbrug door de educatieve tuin.
Daar komen meer dan 100 inheemse planten
voor. Deze middag komen de
voorjaarsbloeiers aan bod en zal er uitleg
worden gegeven over het beheer.

Jan

Volop in bloei
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De bij met het stipje is de koningin

EDUCATIEVE MIDDAG
Door: Leendert en Jan
Ongeveer 20 belangstellenden, waaronder ook kinderen, zijn 2 april geweest op de eerste
educatieve middag. Zij konden van dichtbij van alles te weten komen over het leven en
verzorgen van de honingbij.
Daarna was er gelegenheid om onder begeleiding een wandeling te maken door de
Educatieve tuin. Daar werd aandacht besteed aan vroege bloeiers en kon men ideeën
opdoen voor de aanleg van een natuurlijke tuin.
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Schoolbezoek
Door: Jan Hoogerbrug
Regelmatig komen kinderen van
peuterspeelzalen en basisscholen op bezoek bij
de kinderboerderij om te ontdekken wat er zoal
leeft en groeit.
Op 24 maart kwamen 30 kinderen van groep 1 en
2 met begeleiders van de Keizerschool uit
Moerkapelle op bezoek. Dit zijn kinderen van 4 en
5 jaar die het kabouterpad lopen. Op het terrein
zijn 10 kabouters neergezet die allen een
opdracht voor de kinderen hebben. Hier leren ze
hun zintuigen gebruiken door o.a. te proeven,
voelen, ruiken, luisteren en kijken. In groepjes van
5 met een begeleider zijn ze zo bezig, de
kinderen proberen dat zo goed mogelijk uit te voeren.
Zij kunnen aan bloemen ruiken (lekker of vies), een toastje smeren met echte honing (dat
vinden de meeste kinderen lekker), naar geluiden luisteren en met een blinddoek om voelen
wat er in de voeldoos zit.
Ze zijn er ongeveer 45 minuten mee bezig, en kunnen daarna nog met een konijn knuffelen
en zich uitleven op de speeltoestellen.
Dan is het weer tijd om te vertrekken richting Moerkapelle.
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Boomfeestdag
Woensdag 16 maart was weer de landelijke boomfeestdag. Ter gelegenheid hiervan werd in
de omgeving van Dierendal een speurtocht gehouden. Het thema dit jaar was bomen en
bossen.
Door het mooie voorjaarsweer was er een goede opkomst. 38 kinderen hebben er aan
meegedaan, zij kregen na afloop een viooltje mee.
Na de speurtocht was er nog gelegenheid om braakballen uit te pluizen, voor kinderen een
leuke bezigheid.
Rianne met dochter Suzan hielden de kinderen bezig met het bekijken van allerlei kleine
dingetjes door een microscoop.
Hennie en Jaqueline trakteerden de bezoekers op wat lekkers vanwege de geboorte van de
eerste geitjes.
Het was weer een leuke en leerzame middag.
Rianne, Suzan, Hennie, Jaqueline en Jan
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Kerststukjes
Door: Henny en Jaqueline Vis
We hebben weer 2 middagen klaar gestaan om kinderen een kerststukje te laten maken. Om
ze de kans te geven dat rustig te kunnen doen, wordt er voor iedere groep een uur
uitgetrokken. De meeste kinderen zijn meestal wel met een half uur klaar. We leggen de
kerstversieringen die ze in het stukje kunnen
verwerken klaar op een lange tafel, zodat ze zelf
uit kunnen zoeken wat ze er in willen verwerken.
In totaal mogen ze 1 kaars en 5 andere
versieringen uitzoeken, een dennenappel,
kerstbal, klokje, slinger, lametta, kerstmannetjes,
waxine-lichthoudertje, etcetc. Alles ligt er in
verschillende groottes en kleuren, voor ieder iets
moois.
We beginnen met het zoeken van het bakje of
potje als basis, daar doen we de oase in, nadat
deze op maat is gemaakt. De kinderen zoeken
dan een plekje aan een van de 2 tafels, die vol
liggen met allerlei verschillende kleuren groene
takjes/bladeren, conifeer, hulst, dennentakken ,
rode ilex besjes, en klimop. We vertellen de
kinderen hoe te beginnen met het steken van het
groen als basis voor het stukje, als het eerste
takje is gestoken, volgt de rest snel, het stukje
wordt vaak meerdere keren rond gedraaid om te
kijken of alles goed zit en er mooi uitziet, en of er
geen oase meer zichtbaar is. Iedereen gaat dan
het stukje verder aankleden met de gekozen
versieringen, waardoor ze allemaal een eigen
mooi en soms verrassend stukje maken. Ze
vonden het weer super om te doen en iedereen
ging tevreden naar huis.

Veel kerstmaterialen zijn geschonken door Johan en Gerie Verkleij
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Vetbollen van Dennenappels

Deze keer gaan we weer vetbollen maken voor de
buitenvogels, dit doen we door zoutloos vet te
laten smelten en er vogel strooivoer door te
roeren voordat het weer gaat stollen. We nemen
dan een dennenappel en knopen aan de
bovenkant een sisaltouwtje, zodat je hem vast kan
houden en later op kunt hangen. Met een lepel
kun je dan het bijna gestolde vet met voer in de
dennenappel scheppen, goed erin/ tussen de
schubben laten lopen en wat aanduwen. Zodra
het vet is afgekoeld en weer wit is geworden kun
je de dennenappel dan buiten ophangen, we
geven nog wel het advies mee om thuis eerst de
dennenappel nog 24 uur te laten uitharden in de
koelkast, dit i.v.m. de warme temperatuur buiten.
Deze activiteit was zo’n 14 jaar geleden, dat we
het hadden gedaan. Er kwamen veel kinderen en
ouders op af, zo’n 25. Nog groter was de verbazing dat het mee naar huis mocht worden
genomen, de meeste dachten dat het werd gemaakt voor op dierendal, al met al een heel
geslaagde middag.
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Nestkastjes timmeren voor een koolmeesje

Het is weer voorjaar, dus gaan we er voor zorgen dat vogels weer kunnen broeden, op 25 en
26 Februari lagen de nestkastjes voor de koolmezen weer klaar om in elkaar getimmerd te
worden. Op beide dagen konden kinderen van 14.00 tot 15.00 de 9 delen die waar het kastje
uit bestaat in elkaar te timmeren. Soms echt heel zwaar en een uitdaging, met de kwasten in
het hout, en vele kromgeslagen spijkers. Maar alle gingen ze naar huis met een blij gezicht,
dat ze toch zij met hulp van ons of ouders of grootouders het huisje getimmerd hebben.
Ouders of grootouders zijn verrast en vinden het een erg leuke activiteit.
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Paaseieren verven

Goede vrijdag 25 maart is het Paaseieren verven en dat al voor het 16e jaar. De eieren
worden een dag van te voren hard gekookt, dan zijn ze goed afgekoeld. Op Goede vrijdag
dekken we de tafels met paaskleden en zetten er vazen op met takken waar geverfde
paaseitjes in hangen. De kleden en eitjes kunnen dienen als voorbeelden voor de kinderen.
De verf en de kwasten worden klaargezet en dan is het wachten op de vooraf opgegeven
kinderen, dit jaar waren er erg weinig aanmeldingen. We hadden 100 eieren gekookt en dan
maar hopen dat er nog spontaan mensen binnen zouden lopen. Helaas voor het eerst in 16
jaar gebeurde dit niet. Zo’n 10 kinderen kwamen wel heerlijk verven, als de drie eieren
geverfd waren mochten ze nog een doosje vouwen om de eieren in mee te nemen. De kleur
van het doosje en handvat mogen ze zelf kiezen, als het gevouwen en gelijmd is komt er nog
een nestje van hooi in, zodat de eieren in een “nestje” liggen. Dus ondanks de lage opkomst
was het voor de kinderen weer geslaagd.
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Persbericht:

Doemiddagen voor Moederdag op Dierendal
Waddinxveen – Op dinsdag 3 mei en vrijdag 6 mei zijn er weer doe-middagen
georganiseerd op Kinderboerderij Dierendal.
De kinderen gingen aan de slag met allerlei materialen. Van schelpen en vilt tot steentjes en
lintjes. Er werd geplakt, geverfd, getekend en geknipt. Met veel enthousiasme kwamen er
weer de leukste creaties tevoorschijn, zoals bijvoorbeeld fotolijstjes en bewerkte houten
spatels. Deze twee dagen zijn 35 kinderen komen knutselen. Veel van deze kinderen zijn
aan de slag gegaan om voor hun moeder een origineel Moederdagcadeautje te maken.

Meivakantie
door Henny en Jaqueline
In de meivakantie denken we al een beetje aan de zomer en buiten zijn. De kinderen kunnen
dan verschillende dingen knutselen. Omdat we het liefste werken met natuurlijke materialen,
zijn er schelpen, stenen en houten materialen om te beschilderen of te beplakken. De
schelpen kunnen ze plakken op een houten fotolijstje of een sigarendoos, dit zijn grote en
kleine en verschillende soorten schelpen, ook kon de ruimte ertussen worden opgevuld met
kleine plastic steentjes. De stenen, grote en kleine kun je beschilderen als beestjes, zoals
lieveheersbeestje, kikker, schaapje of eigen fantasie. Op de houten spatels kun je ook van
alles verven, een beestje zoals een hond of een poes. Daarnaast zijn er ook nog kleine
houten klompjes om te beschilderen. Het verven was dit jaar favoriet. Op de andere tafel
lagen ook houten spatels en allemaal stukjes vilt, hiervan konden ze ook allerlei dieren
maken , vooral het voorbeeld van de poes was favoriet, maar ook een varken is gemaakt.
Dit jaar mochten we 33 kinderen ontvangen met deze 2 middagen, waarvan 3 uit Boskoop, 1
uit Gouda en ook 2 kinderen uit Amsterdam die bij Opa en Oma logeerden.
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Onze muskuseend: heerlijk broeden in
het konijnenhok
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Dierendal is veelvuldig in Hart van Holland te vinden:
“

Voorleesontbijt voor peuterspeelzaal Kiekeboe in samenwerking met
Bibliotheek de Groene Venen. Diana leest voor uit “We hebben er een
geitje bij”
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Plezier met de jonge dieren
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Bezoek van enkele bewoners van Souburgh in een heerlijk
voorjaarszonnetje. Knuffelen met de kleine geitjes, wat maakt dat veel
los !! De koffie en thee met zelfgebakken cake vinden ook hun weg.

SOUBURGH op bezoek
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IPSE DE BRUGGEN op bezoek
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Ongediertebestrijding met de EKO 1000.
Plaagdieren kunnen veel schade en overlast veroorzaken en tot grote last zijn voor u en uw
omgeving.
Als drager van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid.
Op dierendal is besloten om dan ook het EKO 1000 systeem te plaatsen.
Dit is het systeem om ratten en muizen op een effectieve, veilige en hygiënische wijze te
bestrijden.
Zodra een rat of en muis van het voedsel boven in het apparaat eet, wordt er een schakelaar
geactiveerd die een draaimechaniek in werking zet waardoor het dier in de vloeistof onderin
het apparaat valt.
Daar worden ze op een diervriendelijke wijze bedwelmd waarna ze zonder stress vrijwel
direct sterven.
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Pannenkoekencaravan Lions: opbrengst voor Dierendal

Ballonnenboer in actie op Dierendal
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Weer nieuwe bewoners
De Indische loopeenden die
we geschonken hebben gekregen
van
fam. Rietveld uit Moerkapelle.
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Dierendal en NL doet

Dierendal ligt er weer
piekfijn bij, dank aan de
vrijwilligers van NL doet!
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De pen…

Omdat ik van Jos de pen kreeg
zal ik proberen e.e.a. te
vertellen over mezelf.

Ik ben Jan van der Kooij en ben sinds 2001 vrijwillig
klusjesman op de kinderboerderij Dierendal en woon vanaf
11-11-'11 op de Parklaan in Boskoop nadat we, mijn vrouw
Rina en ik, 50 jaar op de Azalealaan ook in Boskoop
gewoond hadden. We hebben 2 kinderen en 5
kleinkinderen in Waddinxveen en Amersfoort.
Na de technische school in Alphen a/d/Rijn en de aannemerscursus in Rotterdam in de
jaren '50 van de vorige eeuw ben ik werkzaam geweest als timmerman in de bouw en
aannemerij. Eerst in Rotterdam bij een aannemer met veel werk in de Heineken brouwerij
,deze was toen nog in Rotterdam, en sinds 1961 in ons eigen bedrijf aan het Laag Boskoop
in Boskoop met onderhoud en nieuwbouw. Ook maakte we veel bomen en plantenkisten in
het exportseizoen t.b.v het verzenden van veel Boskoopse bomen en planten wereldwijd
voor de boomkwekerij.
Na 40 jaar stopte ik met werken in dit bedrijf en kwam toen via Rianne Kanters, mijn
dochter ook hier op de kinderboerderij, op Dierendal terecht, waar natuurlijk altijd wel kleine
en grotere klusjes zijn te doen.Na een paar jaar o.a. de verbouwing rondom de trap naar de
hooizolder die voorheen slecht te bereiken
was en nu met veel plezier met Jos het
plaatsen van het hek en aanbrengen van de
bestrating daar omheen t.p.v. het
varkensverblijf.
Zo is er dus altijd wel wat te doen op de
boerderij en ik hoop dat ik nog een poosje
hier bezig kan zijn met Jos en alle andere
gezellige vrijwilligers van kinderboerderij
Dierendal.

Ik geef de pen door aan Kees....... die ook best wel wat weet te
vertellen.
Groetjes Jan.
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Doppenactie voor geleidehonden

Donderdag 31 maart werd op Dierendal gestart met de deelname aan de
doppenactie van het KNGF geleidehondenfonds.
Deze actie van het KNGF is landelijk. Iedereen kan hier aan meedoen. De
gespaarde doppen worden gerecycled en van de opbrengst kunnen geleidehonden
de opleiding volgen die zij nodig hebben om dit dankbare en zware werk te doen.

Kinderboerderij Dierendal draagt hier graag een steentje aan bij.

Thijmen, Linde en Tim deponeerden de eerste gespaarde doppen in het blauwe
emmertje en openden hiermee de actie,

Dit speciale emmertje staat in de educatieve ruimte van Dierendal.
Het bestuur draagt zorg voor de verdere afhandeling van de gespaarde doppen.
Inmiddels hebben we al een heel grote zak vol doppen naar het officiële
verzamelpunt van Waddinxveen gebracht. Dit verzamelpunt wordt door de zeer
gedreven Monique Baas gerund.

Dus verzamelen die doppen, hoe meer mensen hieraan meedoen hoe groter het
succes !!
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Maffe Beessies
Dit is ons nieuwste rubriekje in Tokkelnieuws, waar we vorige keer een oproepje voor
hebben gedaan. Lieve, leuke of gekke foto’s van dieren met een klein tekstje erbij.
Voor deze Tokkelnieuws zijn een paar inzendingen binnengekomen, maar we hopen op
veeeeel meer inzendingen, je mag ze mailen naar wietskemulder@casema.nl

Waarom wil de peterselie maar niet groeien???

Door Betsy en FiFi dus!

Hoe heet een muts die thee drinkt?
Een theemuts
Meike dus
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Voor …….

Wat doen kippen als
ze balorig zijn?

……Na

Dit Dus
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De weekmarkt van Waddinxveen heeft op de kramen geld ingezameld voor Dierendal!
Klasse!!!... Bedankt ondernemers van de markt!

Dierendal zelf verkoopt aardbeien van
Koolhaas, eieren van de Jong,
Honing van onze eigen imker Leendert
en kaas van……………
Alles vers uit onze gekoelde automaat!
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De ietwat logge kune-kune varkens hebben dankzij Julie prachtige
namen gekregen en zijn daardoor omgetoverd in twee parmantige
dames.
Isabella( links) en Charlotte

Klassenwerk maakte deze prachtige naambordjes voor op hun verblijf!
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Twee veeghulpjes

Speelplezier op Dierendal
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Zomaar een zonnige dinsdag op Dierendal met Jan, Rianne,Jos,Jan,
Cees, Leo,Rianne en Wietske

58

De vrijwilligers van Waddinxveen werden op zaterdag 28 mei in het
zonnetje gezet !

Namens Dierendal waren Helen en Anita dit jaar te gast op het
Vrijwilligersontbijt om hen te bedanken voor hun inzet!

Helen
met
neefje
Tijn
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Thomas en Gijsbert

Genieten van de geiten

Pino
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Tip: De woorden kunnen zowel van boven naar beneden als van links
naar rechts staan en ook nog eens diagonaal
Elk woord staat er maar 1 keer in!
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