Kinderboerderij Dierendal
Waddinxveen

December 2016
Kleurplaat voor de kleinste Tokkelnieuwslezertjes
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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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Bardine met een kip
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Van de Voorzitter
Beste Tokkelnieuwslezers,
Het jaar 2016 is loopt alweer op zijn eind en vele leuke
zaken zijn er weer gepasseerd op Dierendal. In deze
Tokkelnieuws leest u er alles over!
We hebben een vijftal nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen waardoor ons team nu bestaat uit 35
personen; 35 personen die met elkaar zorgen dat Dierendal het hele jaar door open
kan zijn, zeven dagen per week.
Twee mooie giften ontvingen wij onlangs van de heer van Wichen en van mevrouw
Monster. Beiden vroegen in plaats van verjaardagscadeautjes een gift voor
Dierendal; een geweldig mooi gebaar!
Van de Lions Waddinxveen/Boskoop mochten wij tweemaal dit jaar een geweldige
gift ontvangen; de opbrengsten van de Lions Kindermarkt op Koningsdag en van de
Lions goede doelen kennisquiz waren deels voor Dierendal. Onze hartelijke dank!
Zelf hebben wij ook meegedaan met een Dierendal team aan deze quiz en
eindigden, niet onverdienstelijk, op de 7e plek van de 17 teams.
De rolstoelvierdaagse met de bewoners van Souburgh was weer een succes; op een
zonovergoten dag bezochten zij Dierendal en lieten het advocaatje met slagroom
goed smaken!
Na het overlijden van kat Rambo zijn we op zoek gegaan naar een nieuw maatje
voor kat Nasi. In het asiel vonden Rianne en Rianne Arwin, een lief cypers katje, die
een echte jager blijkt te zijn. Hij heeft het helemaal naar zijn zin op Dierendal.
De gemeente Waddinxveen heeft met een infostand een middag op Dierendal
gedaan om met bezoekers en passanten in gesprek te gaan over de toekomst van
Waddinxveen. Het was gezellig druk.
Eind juli hebben we de grote jaarlijkse hooiklus weer volbracht; met lieve vrienden en
uiteraard onze eigen Dieuwke was het, ondanks hard aanpoten, weer een gezellige
boel.
In augustus kregen we een wethouder met beleidsmedewerker op bezoek uit een
gemeente elders in Zuid-Holland; hij kwam kijken hoe wij het toch voor elkaar kregen
om met zo weinig geld zoveel te doen. Mooi compliment!
Op zaterdag 10 september heeft Dierendal meegedaan aan Wadcultureel; vanuit de
prachtige Lions WB caravan hebben we de hele dag pannenkoeken verkocht, wat
weer een leuk extraatje opleverde voor de Dierendalkas.
Henny en Jacqueline hebben weer vele leuke doemiddagen voor de kinderen
georganiseerd, met als hoogtepunt het bewerken van pompoenen. Altijd weer een
groot succes waar veel kinderen op af komen.
Jan de Tuinman heeft alle seizoenen kinderen meegenomen de natuur in en hen
verteld over alles wat groeit en bloeit. Leendert de imker heeft weer voor veel honing
gezorgd vanuit de bijenstal, die wij weer verkopen.
Jan en Jos zijn heel druk geweest met het verbouwen van de varkensweide; zij
hebben onder andere een schuur gebouwd waar het pluimvee indien nodig kan
worden opgehokt. En laat dit nu net deze week aan de orde zijn; de vogelgriep heeft
Nederland bereikt wat voor veel eigenaren van pluimveebedrijven weer voor
slapeloze nachten zorgt. In onze nieuwe schuur zitten nu de kippen, de pauwen en
de kalkoenen opgehokt, zodat wij wel open kunnen blijven. Bedankt Jan en Jos voor
jullie vooruitziende blik!
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We maken ons op voor het kerstfeest met de vrijwilligers eind december; eerst
vergaderen, dan een leuke activiteit en vervolgens gezamenlijk genieten van een
lekkere maaltijd en een presentje. Een klein bedankje voor al die vrijwilligers zonder
wie Dierendal er niet zou zijn.
Dit geldt uiteraard ook voor u als donateur van Dierendal!
Ik dank u, namens ons allen van Dierendal heel hartelijk voor uw steun, wens u veel
leesplezier en hele fijne feestdagen!
Tot Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Dierendal

De dames van het bestuur van Dierendal in de kraam bij de Zwemvierdaagse
vlnr Diana Windrich,Wietske Mulder en Ellenvan Helden.
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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.
Ook dit jaar hebben diverse ouders het leslokaal weeer 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 2017 graag voor u!

Het segment in het leslokaal
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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 2017 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.
Bijna 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:























De heer en mevrouw P.J.E. van der Linde
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
Bedrijfs- en Kantineservice C. de Rooij
Novosan BV
Cees Kroes
Jan van der Maas
Van der Lee Hoveniers
Schildersbedrijf J. Visser &Zn
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P.G. Boere
Mevr. M. Deen
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
Woubrecht BV
Platem Bouw BV
M.W. de Jong-Steenland

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
Julikids 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
Reijm Nieuwerkerk BV

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.
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Kostenloze diensten, eenmalige en/of extra giften ontvingen wij het afgelopen half
jaar van:


Jet en Wim Rip



Eric van ’t Sant



Marjon Zijderhand



Carmen Smit en vriendinnetjes



Autocenter van Leeuwen



Gouwebad de Sniep



HANOS John de Bruijne



De heer J. van Wichen



Tafelronde 143 Waddinxveen



Ben en Marianne Pereboom



Marieke van Egten



Frank en Mary Stelling van www.Manchetknopen.com



Lionsclub Waddinxveen/Boskoop



Stichting H. Verheul fonds



Jan Hoogerbrug



Mevrouw Monster



De heer van Wichen



VVE Houtstraat



Gerben Nieuwland

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

Wilt u aub 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…

Ik ben Helen Cornelissen, 47 jaar, woonachtig in Waddinxveen en moeder van een
10-jarige dochter.
In januari 2016 ben ik gestart met werken als vrijwilliger bij Dierendal. Ik doe dit om
de zaterdagochtend. En eigenlijk voel ik me als een vis in het water. Het is heerlijk
om op mijn kaplaarzen alle lieve bewoners van Dierendal te verzorgen. Af en toe krijg
ik hulp van mijn dochter Renske, want die vindt het net zo leuk.
In het dagelijks leven werk ik als secretaresse, geef zwemtraining bij de plaatselijke
zwemvereniging en help met coachen bij zwemwedstrijden.
Dieren mogen bij ons thuis natuurlijk niet ontbreken. We hebben een 12-jarige
Ragdollkater genaamd Tom. Het is een schat van een kater en hij wordt door ons
behandeld als een prins. Verder heeft mijn dochter een cavia genaamd Sammie
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Doe activiteiten Dierendal 2017
Kerststukjes maken
€3,50

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

Vetdennenappels maken
€3,00

donderdag 5 januari 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Nestkastjes timmeren
€7,50

donderdag 2 en vrijdag 3 maart 2017
14.00 tot 15.00 uur

Eieren verven
€2,50

vrijdag 14 april, Goede vrijdag
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Steentjes verven/ schelpen, Houten spatels versieren
€2,50
dinsdag 25 april 2017
vrije inloop vanaf 13.30 uur
Pompoenen snijden
€3,50

donderdag 19 oktober 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Kerststukjes maken
€3,50

woensdag 20 december 2017
13.30-14.30 en 15.00-16.00

Vetdennenappels maken
€3,00

donderdag 4 januari 2018
13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur

Speurtocht boomfeestdag

woensdag 22 maart

13..30 uur

Educatieve middag

zaterdag 1 april
(uitleg bijen en wandeling tuin)

14.00 uur

Educatieve middag

zaterdag 3 juni

14.00 uur

(honing slingeren en wandeling tuin, zomerplanten)
Educatie Vlinder expo

juli, augustus, september
woensdag 16 augustus inloopmiddag vlinders
13.30 uur
vrijdag 16 september nachtvlinders kijken
20.00 uur:

Educatieve middag

zaterdag 3 september

14.00 uur:

(overwintering bijen en kinderactiviteit )
.
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Groot vrijwilligersoverleg op Dierendal in juni

Op 9 juni werd weer het halfjaarlijks groot
vrijwilligersoverleg op Kinderboerderij
Dierendal gehouden. De vrijwilligers zijn
verplicht om hieraan deel te nemen, dat is
een van de voorwaarden waaraan een
kinderboerderij moet voldoen om het
keurmerk te krijgen en te behouden.
Wij hebben een prachtige club betrokken
vrijwilligers!
En waar hebben we het dan over? Een
voorbeeld: onderhoud hokken en gebouw,
hoe gaat het met de dieren, wie doet de
was, opruimen van de ruimten, nieuwe
dieren, hoe komen we aan zóveel jonge hamsters, lief en leed, activiteiten voor
ouderen en kinderen, de prijs van de ijsjes, ‘t keurmerk, de financiën, en het
belangrijkste: de rondvraag!
Goed om dat een paar keer per jaar met elkaar te delen.

Om in een lijstje te zetten: “Zonder vrijwilligers geen Dierendal!!”
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De vrijwilligers die in juni bij het overleg aanwezig waren, helaas ontbreekt Ellen op
de foto: “Iemand moest de foto maken…..”
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Het leven in en om een insectenhotel
In de Educatieve heemtuin zijn op diverse plaatsen insectenhotels aangebracht.
Naast de honingbijen komen hier ook veel solitaire (alleenlevende) wilde bijen voor.
Een aantal van de 350 soorten in ons land kunnen hier worden waargenomen. Zij
zorgen net als de honingbij voor de bestuiving van tal van planten en gewassen. Als
je ze goed bekijkt, zie je vaak stuifmeelklompjes aan hun poten zitten.
Zowel in natuurgebieden als in een stedelijke omgeving voelen ze zich thuis, maar
een beetje hulp is wel gewenst. Dan laten ze zich zelfs in de eigen tuin zien.
Ze maken gebruik van houtblokken waar gaatjes (2 t/m12 mm) in zijn geboord. Het
vrouwtje legt na de paring een eitje op een klompje stuifmeel en dekt het gaatje af.
Het larfje dat uit het eitje komt heeft dan voedsel en ontwikkelt zich dan tot een
solitair bijtje.
In het insectenhotel op de foto is ook ruimte voor andere kleine beestjes, zoals
lieveheersbeestjes en oorwormen.
Als men in de eigen tuin een insectenhotel ophangt , kan men in de zomermaanden
genieten van deze nuttige groep insecten.
Maar dan moeten daar wel veel bloeiende planten aanwezig zijn.
Jan Hoogerbrug.
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Het hele proces van
honingslingeren,
getoond door
Leendert Tanis
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Theo Thijssenschool op bezoek
Als dank voor een gift die kinderboerderij
Dierendal van de Theo Thijssenschool mocht
ontvangen zijn kinderen van groep 7 actief bezig
geweest met bodemdiertjes zoeken en
waterbeestjes vangen. Door het mooi weer in
september zijn ze lekker bezig geweest en was
de vangst prima. Tussendoor zorgde Ellen voor
snoep en fris. Voor de kinderen met tegenzin naar school terug gingen, werden de
gevangen beestjes weer teruggezet.
Ellen van Helden en Jan Hoogerbrug.
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Gierzwaluwen, presentatie door Mariëtte Coppens in het leslokaal

Prachtige presentatie borden

Aankondiging in Hart van Holland:

21

Souburgh op bezoek

Bewoners van Souburgh genieten van het mooie weer, de gastvrijheid en de
dieren op de kinderboerderij….
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…en laten zich het advocaatje met slagroom weer heerlijk smaken!
Jaarlijkse traditie!
Thomas geeft een demonstratie varkenknuffelen:
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Nieuwe aanwinsten in juni
Mooie sponsorborden in de huisstijl van Dierendal

Rianne en Rianne met de nieuwe kat: Arwin
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Krantenartikel in het Goudse Katern van het Algemeen Dagblad
van 10 juni 2016
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Vlinders in de kijker

Ieder jaar in de zomermaanden staat er in de educatieve lesruimte een kleine expo
over vlinders. Men kan zien hoe vlinders leven en wat men kan doen om de eigen
tuin aantrekkelijk vlindervriendelijk in te richten. Andere dieren profiteren daar ook
van. Er liggen ook boeken ter inzage en regelmatig kan men een DVD bekijken.
Tijdens de inloopmiddag was er gelegenheid voor informatie en konden kinderen een
vlindermasker maken en diverse vlinderspelletjes waren er te doen.
Het aantal soorten tijdens het nachtvlinderen viel dit jaar tegen ondanks het mooie
weer. Een Rood weeskind (zie foto) die op smeersel was afgekomen maakte veel
goed.
Enkele KNNVers, Hennie, Jacqueline en Jan
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“
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€ 600 is er door de Waddinxveners, jong en ouder, bij elkaar gezwommen!

29

30

Educatieve middag: kriebeldiertjes zoeken en overwinteren van de
honigbij

Onder mooie weersomstandigheden was er zaterdagmiddag 3 september een
educatieve middag. De imker gaf uitleg over de overwintering van de honingbij en
kinderen konden bodemdiertjes zoeken en waterbeestjes vangen. Kinderen vinden
het heerlijk om in de grond te wroeten en aan de waterkant te rommelen, lekker vies
worden.
Kikkers, padden,
pissenbedden,
oorwormen, duizendpoten,
slakjes, visjes,
schaatsenrijders en
libellenlarven werden in
bakjes gedaan en konden
zo mooi worden bekeken,
soms met hulp van een
zoekkaart. Daarna werd alle beestjes weer teruggezet op de plaats waar ze zijn
gevangen.
Het was een leuke leerzame middag en voor herhaling vatbaar.

Leendert Tanis en Jan Hoogerbrug

Leendert met voer voor de bijen
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WadCultureel: Pannenkoekencaravan en schilderen met de
Waddinxveense Kunstkring
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Rob, Dieuwke, Henny, Nico en
Thomas.
Meegenieten, veel pannenkoeken
bakken en af en toe ook even relaxen!!
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Juli Hooimaand
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Hier gaat het nog goed, maar even later……..

.. gecrasht

Na gedane arbeid….
Heerlijke broodjes
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Weer zo’n prachtig initiatief om Dierendal te helpen !
We ontvingen € 600 van Rob den Boer van Autocentrum van Leeuwen .
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Toerrit door het Groene Hart voor Wielrenners
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Spontaan
Soms ontvangen we ineens, spontaan een gift, bijvoorbeeld van Mw. Monster, die
voor haar verjaardag een bijdrage vroeg voor Dierendal, wat een fijne mensen!

38

Of van Carmen, Zoë, Fasika, Saskia, Mary en Laura
Wat een lieve meiden!!!

Met hun actie: “Red Dierendal”

Marjon Zijderhand kwam
spontaan ons
buitenmeubilair schilderen,
Dank je wel Marjon !
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Dag van de Duurzaamheid
Op de landelijke dag van de
duurzaamheid wordt op scholen en
kinderboerderijen aandacht besteed
aan “Wat is duurzaamheid”
Op Dierendal heeft Wietske
voorgelezen uit het boek “De wereld
van Plastic” en samen bespraken
we hoe we ons steentje kunnen
bijdragen, bijvoorbeeld door geen
wegwerpbekers en -bordjes te
gebruiken, maar afwasbare plastic bordjes, en zo nog veel meer.
We kregen een knikkerpotje van recyclet plastic cadeau.
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Doppenactie groot succes
Op 31 maart 2016 is bij Dierendal de inzameling van plastic
doppen begonnen. Deze landelijke actie is ten behoeve van
KNGF Geleidehonden. Sinds onze start zijn er door onze
bezoekers al meer dan 15 zakken opgespaard. De gemiddelde
zak woog 10 kilo. Dat is zowaar al 150 kilo! Bedankt alle
spaarders en ga zo door!
Hieronder, in het kort, wat er met deze doppen gebeurt:
De reis van de dop! Van spaarder tot basisopleiding pup.
De spaarder thuis spaart alle harde plastic doppen van o.a.
frisdrank, wasmiddel, melkpakken, pindakaas- en
chocopastadeksels, slagroombussen, stiften, dopjes van pennen enz. Het handigste
is om even alle doppen schoon en droog te maken voordat de spaarder ze naar een
verzamelpunt, zoals onze kinderboerderij, brengt, zodat het niet gaat stinken of
schimmelen.
Dierendal zorgt dat alle plastic doppen los in een grote zak terecht komen en vaak bij
2 á 3 zakken vol worden de zakken naar het officiële inzamelpunt voor KNGF op
Ieplaan 110 gebracht. Monique Baas ( zie foto) zorgt dan voor de verdere afwerking.
Eenmaal bij het officiële inzamelpunt worden de zakken nagekeken of er geen foute
doppen/deksels (te slappe doppen/deksels) bij zijn en wordt er materiaal verwijderd
dat geen hard plastic is (karton, metaal, foam, korreltjes). Bij 10 vuilniszakken vol
wordt er een mailtje gestuurd naar KNGF Geleidehonden om een ophaalverzoek te
doen. Tussen het ophaalverzoek en het ophalen zit ongeveer 4 weken.
Wanneer de zakken door een chauffeur zijn opgehaald worden ze gebracht naar een
van de 4 grote depots waar hele grote zeecontainers staan. De zakken worden in
een zeecontainer gedaan en als die vol is dan gaat zo’n container op een
vrachtwagen naar een verwerkingsbedrijf in Tilburg.
Bij het verwerkingsbedrijf worden de doppen/deksels vermalen tot korrels en die
korrels worden dan weer verkocht aan een bedrijf die er o.a. plastic pallets van maakt
bestemd voor de voedselindustrie.
KNGF Geleidehonden krijgt per kilo 0,25 cent en voor een basisopleiding is 5.000
euro nodig, dat is omgerekend 20.000 kilo doppen voor één basisopleiding van een
geleide pup. Er is, voor zover nu bekend, in Nederland al 80.000 kilo opgehaald.
Daarvan kunnen maar liefs 4 puppy’s de basisopleiding krijgen!
Voor meer informatie kan je terecht op de facebookpagina “Doppen uit Waddinxveen
e.o.” https://www.facebook.com/doppenuitwaddinxveen/.
…en denk maar niet dat die doppen zomaar op de Ieplaan terecht komen…
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Herfstvakantie: pompoenen snijden
Pompoenen snijden is deze keer de
herfstactiviteit. Zaterdag 15 Oktober met
Ellen op pad om de pompoenen te halen bij
Elsje Fiederelsje in Bleiswijk. Met een
afgeladen auto naar de kinderboerderij. De
43 pompoenen verdeeld over zo’n 6 grote
boodschappentassen en alvast neergezet in
het zaaltje.
Op donderdagmorgen 20 Oktober hebben we het zaaltje in Halloween sfeer versierd,
slingers met spoken en pompoenen, grote spinnenwebben met spinnen , takken met
vleermuizen en een Halloweentafel met bladeren, spinnen, pompoenen en
verlichting maken het geheel af.
We hebben 2 keer een uur om pompoenen uit te hollen met kinderen, het eerste uur
zit helemaal vol met 20 kinderen, meer kunnen we er niet kwijt. We vertellen dan hoe
te beginnen, de mesjes en lepels lagen al klaar net als de bakjes voor de zaden en
het vruchtvlees wat uit de pompoen wordt geschraapt. Eerst maken we een opening
aan de bovenkant van de pompoen , waar de steel zit, die groot genoeg is om een
lepel door heen te steken en zo de pompoen zo ver mogelijk leeg te halen. Hoe
schoner de pompoen is leeggehaald, hoe langer hij goed blijft. Hier na kunnen de
kinderen gaan kiezen wat ze leuk vinden om uit de pompoen te snijden, dit mag
eigen idee zijn, maar we hadden ook zo’n 25 sjablonen gemaakt met gezichten, een
kat, een heks, een vleermuis of een spook. Deze konden ze dan overnemen met een
viltstift op de pompoen, waarna ze het konden gaan uitsnijden. Na zo’n 45 minuten
waren de eerste kinderen klaar en kregen ze nog een waxinelichtje mee om in de
pompoen te zetten. Wat overbleef waren vieze kleverige tafels en stoelen, die na een
snelle poetsbeurt weer klaar waren voor de tweede groep van 16 kinderen. Dit jaar
was voor de tweede keer op rij een groot succes,
De Doe-Vrijwilligers Hennie, Jacqueline en hulp van Tamara
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Thomas in de sloot is gevallen tijdens wilgen knotten
Niemand dit helaas heeft gezien
Thomas ook nog languit gestruikeld is in een modderpoel bij de varkens
Jacqueline en Henny het niet eens werden over de route naar Bleiswijk
Wilfred helemaal in een deuk ligt om de Sambaballen van de Josti Band
De pauw zich heeft ontfermd over de mini kalkoentjes
Ellen zakken vol met spekkies bij 30 graden in de auto liet liggen
Het hooi en stro team is gecrasht met een lading hooi
Iedereen op de KB pauwen en kalkoenen met elkaar verwart
Jan Hoogerbrug per ongeluk geld heeft overgemaakt naar Dierendal
Dat we dat lekker houden (was idee van Jan zelf)
Diana een datum op ‘t prikbord wil zetten en dat die er al
maanden op staat

 Wij ook internationale doppen verzamelen? Gerben
heeft een inzamelpunt in Frankrijk en brengt zakken vol
mee
 Wij een nieuwe geitenborstel hebben, maar dat niet
alleen de geiten er plezier van hebben….hè Th…..
 Christa en Martijn een prachtige zoon Ezra hebben
gekregen
 Ezra het heerlijk vindt bij opa Rens op schoot
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 Rens ook af en toe een pauze nodig heeft



Er heel hard gewerkt wordt op Dierendal



Er ook regelmatig overlegd moet worden
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De Lions club kennisquiz
Jaarlijks wordt er door de Lions club Boskoop-Waddinxveen een quiz gehouden. De
opbrengst van deze avond is altijd bestemd voor een goed doel.
Dit jaar waren de goede doelen: Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen, Historisch
Vereniging Boskoop en Kinderboerderij Dierendal. En daar waren wij natuurlijk heel
blij mee.
Er deden maar liefs 17 teams mee, elk team moest een inschrijfsom betalen van
250,00 euro. En dat loopt dan flink op.
Daar wij als ‘Dierendallers’ natuurlijk niet zomaar achterover zouden leunen en dan
geld aannemen, tja dat zat er niet in. Dus dankzij een gulle donatie hadden wij ook
een team, bestaande uit: Ellen, Jacqueline, Rob, Dieuwke en Helen.
De quiz zelf, maar ook de ambiance was leuk, gezellig en ook spannend. Bij de
eerste tussenstand stond Dierendal helaas helemaal onderaan. Maar dat veranderde
al snel en bij de eindstand kwamen we netjes op de 7de plaats terecht. Toch niet
slecht gedaan!
Eigenlijk vonden wij zo leuk dat spontaan besloten werd volgend jaar weer mee te
doen, hopelijk met behulp van een sponsor. Wij staan dan natuurlijk niet weer op de
goede doelen lijst, maar steunen dan een ander gekozen goed doel.
Voor de deelnemers was er niets te winnen, alleen een gezellige avond, een
wisselbeker en natuurlijk eeuwige roem!
Voor de goede doelen was er wel wat te winnen, nl. en dikke cheque van maar liefs
1.000 euro per doel. En dat werd door ons allen, met een brede glimlach, in
ontvangst genomen.

Namens Dierendal willen we bij deze de Lions club van harte bedanken!!
Het Bestuur
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Vogelgriep en Dierendal.
Vogelpest, vogelgriep of aviaire influenza is een ziekte die voorkomt bij vogels,
voornamelijk hoenderachtigen, die griepachtige verschijnselen veroorzaakt, met
sufheid, tranende ogen en opgezette kelen. Ook verkleurt de kam van de vogel.
Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. De incubatietijd bedraagt
drie dagen tot twee weken. De ziekte is dodelijk voor kippen, kalkoenen en eenden.

De kippen, de pauwen en de kalkoenen van kinderboerderij Dierendal hebben
voorlopig huisarrest. De dieren zijn opgesloten oftewel opgehokt omdat op andere
plaatsen in Nederland de vogelgriep heerst. De kinderboerderij is nog wel gewoon
open, al mogen bezoekers niet bij de vogels komen.
"Zodra bekend werd dat er vogelgriep heerste in Nederland, hebben we al het
pluimvee direct - uit voorzorg - opgesloten", vertelt Ellen van Helden. Zij is voorzitter
van Dierendal. "Een week later kwam het officiële bericht van de staatssecretaris van
Economische Zaken dat alle vogels binnen moeten blijven." De zogenoemde
ophokplicht.
De kippen, pauwen en kalkoenen verblijven tijdelijk in de schapenstal. Ook de duiven
moeten in hun til blijven. De vogels in de volière mogen nog wel gewoon buiten
blijven zitten. Bezoekers en vrijwilligers mogen er alleen niet bij in de buurt komen.
Omdat de schapenstal met al die opgesloten vogels in de weide staat, mogen
bezoekers de komende tijd niet de wei in. De schapen en geitjes worden bij de stal
weggehouden, deze beesten mogen dus wel gewoon geaaid worden.
Al het pluimvee wordt alleen gevoerd door de beheerder die hygiënische
voorzorgsmaatregelen neemt. De enige vogels die nu nog buiten te zien zijn, zijn
wild. Van Helden: "Die beesten ook opsluiten, is niet te doen."

Hoe lang de kippen, pauwen,duiven en kalkoenen nog binnen moet blijven, kan de
voorzitter van Dierendal niet zeggen. "Het kan nog wel even duren en hoe lang 'even'
is weten we niet. Er komen nog steeds trekvogels over. Gelukkig hoeft de
kinderboerderij niet dicht.

Dat moet pas als er binnen een straal van tien kilometer vogelgriep wordt
aangetroffen. En dat is nog lang niet het geval

De beheerder Rens
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Fleur met een geitje, Geit Carlijntje, Jacqueline met kalkoen en Dini bij de geiten
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Ik geef de pen aan……

Rens vroeg mij of ik misschien een stukje wilde schrijven voor 'ik geef de pen
door…'.
Niet dat ik de pen had gekregen, maar voor Cees ging het niet lukken. Dus bij deze!
Ik ben Marjolein Moorlag en ik ben 23 jaar. Althans op het moment dat ik dit schrijf.
Als het tokkelnieuws uitkomt ben ik 24, want 3 december ben ik jarig.
Ik woon nog maar kort in Waddinxveen. Vanaf april dit jaar officieel, maar daarvoor al
wel driekwart jaar steeds een beetje meer. Ik ben namelijk bij mijn vriend
ingetrokken, want ja, die had al een koophuis en ik maar een studentenflatje in Den
Haag. De keus was dus gauw gemaakt. Wat een overgang van het drukke Den Haag
naar het kalme Waddinxveen! Maar het bevalt mij prima en doet me denken aan mijn
geboorteplaats Maassluis.
Ik ben bij Dierendal terecht gekomen, omdat ik vrijwilligerswerk wilde gaan doen. In
juli ben ik namelijk afgestudeerd als diëtiste, maar met alle bezuinigingen en de
enorme hoeveelheid diëtisten in Nederland is het lastig om in de diëtetiek werk te
vinden. Dus ik begon mij enorm te vervelen! Eén van mijn grootste activiteiten was
dan ook boodschappen doen en op weg naar de supermarkt kwam ik telkens langs
de kinderboerderij. Het was mooi weer, dus de geitjes stonden buiten. En laat ik nu
dol zijn op geiten! Het duurde dan ook niet lang en ik was verliefd op ze. Maar goed,
één en één is twee, dus ik heb mij aangemeld als vrijwilliger. Ik sta er nu elke
dinsdagmiddag en heb het enorm naar mijn zin. Heerlijk om te werken met dieren en
een ontzettend leuk team mensen! Dus zoals ik Thomas al waarschuwde: "Jullie zijn
voorlopig nog niet van me af!".

Ik geef de pen door aan mijn boerderij- en balletvriendin Chantal
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Maffe Beessies
In deze rubriek willen we graag leuke,lieve, gekke foto’s van dieren plaatsen met een
klein tekstje erbij. Deze keer twee inzendingen, we hopen op veel meer !!!!
Je mag ze mailen naar wietskemulder@casema.nl

Stevie, Iris, Betsy en Fifi:
“Dinsdag spaghetti dag”.
Stevie en Iris:”Op ’t matje geroepen”

Deze inzendingen zijn van Diana Windrich
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Nog een paar “Weetjes”
Ellen van Helden vangt in de zomervakantie thuis dieren op en de opbrengst gaat
naar Dierendal.

Klassewerk heeft voor Dierendal een nieuw spaarvarken gemaakt!
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Ellen met Charlotte

Muskuseend in bad
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Nasi

Arwin

Maar liefst
12 kuikentjes
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We cycle bak

Dierendal is ook
Kinderzwerfboekstation:
Neem een boek mee naar
huis, geniet ervan en leg
het weer terug op dezelfde
plek of bij een ander
zwerfboekstation.
Je mag ook je eigen
boeken aan een
zwerfboekstation geven.
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Het watertappunt in het Warnaarplantsoen wordt gerealiseerd:
Samenwerking tussen Dierendal, Gemeente, Wijkplatforms Zuid-Oost en Bomenwijk
en Oasen.
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BHV ( BedrijfsHulpVerlening) cursus

Reanimeren en brandje blussen

Op 26 november volgde een groot aantal
vrijwilligers van Dierendal de BHV cursus.
Op Dierendalis altijd een BHVer
aanwezig.Erg belangrijk om je kennis bij te
houden of nieuw te vergaren.
Een van de voorwaarden voor het behalen
van het keurmerk kinderboerderijen, dat
Dierendal bezit, is, dat er een BHVer
aanwezig is tijdens openingstijden.
Een stukje kwaliteit dat wij leveren dus!

58

Dierendal Woordzoeker
Alle dieren in deze woordzoeker komen op Dierendal voor

Tip: De woorden kunnen zowel van links naar rechts als diagonaal
staan

Elk woord staat er maar 1 keer in.
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