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Nieuwsbrief Kinderboerderij 't Dierenduintje.

Nieuwsbrief Beestenboel februari
2016
Uitgave van stichting ’t Dierenduintje, opgericht 7 juni 2001 4de digitale jaargang
Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van stichting ’t Dierenduintje.
Dit is de vierde digitale nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van alles wat er op
onze kinderboerderij gebeurt.
Donateurs:

Afgelopen mei 2015 kwam stichting 't Dierenduintje via een noodoproep op Facebook in
het nieuws. De noodklok werd geluid vanwege de sterke afname van donateurs. Onze
vrijwilligster Lisette heeft toen via Facebook een oproep geplaatst om nieuwe donateurs te
werven. Deze oproep werd door zowel de lokale als de landelijke pers opgepakt en zo
kwamen we ineens overal in de krant, op online nieuwssites en op tv. Dit leverde heel
leuke en onverwachte reacties op om ons te steunen. Veel mensen deden een donatie,
groot of klein, uit een goed dierenhart. Bedrijven hielpen een handje mee door een
financiële bijdrage te leveren of door een product te schenken. Een aantal voorbeelden
die ik kan noemen zijn: leerlingen van het Clusius college in Castricum doneerden een
deel van hun opbrengst van de marktkraam, Kraakman Perfors Landbouw en
parkmachines doneerde een prachtige John Deere maaimachine, de gemeente
Castricum heeft een cheque overhandigd met een eenmalige ondersteuning voor de
geleverde inzet om mensen die moeten reïntegreren aan vrijwilligerswerk te helpen, via

de sprookjestuin die vijf dagen heeft plaatsgevonden op het terrein van het Dierenduintje
werd een leuke opbrengst overhandigd, de Rabobank maakt het mogelijk een nieuwe
opbergschuur te laten plaatsen, er kwamen spontane donaties aan het hek, Karcher
leverde kosteloos een nieuwe hogedrukreiniger omdat de onze stuk was gegaan,
kaartclub Bakkums contact kwam een donatie aanbieden, ongedierte wordt gratis
bestreden door Roes ongediertebestrijding Uitgeest, diverse mensen hebben zich
opgegeven als maandelijkse donateur. De Lions club Castricum heeft nog een verrassing
voor ons in het vooruitzicht. Winkels en bedrijven die ons hebben geholpen staan vermeld
op onze website www.dierenduintje.nl.

Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken wil ik nu via deze weg onze dank
uitspreken aan alle donateurs. Dankzij jullie kunnen we 2016 met een gerust hart ingaan
om onze dieren een goed tehuis te geven.
Vergeet u ons aankomend jaar niet? Alle steun is meer dan welkom! Ons IBAN
rekeningnummer is: NL10 INGB 0009 3532 59 ten name van stichting het dierenduintje.
In Memoriam:

Ook op de kinderboerderij overlijden wel eens dieren.
Op 8 september was een van de schapen ineens doodziek. De veearts was net geweest
voor moeder Bella, ons Hamshire downschaap omdat zij zo benauwd was. De dag erna
was haar dochter Saartje ineens doodziek. De veearts dacht aan inwendige bloedingen
en heeft haar laten inslapen. Ze had zoveel pijn en was zo ziek dat ze niet gered kon
worden. Moeder Bella maakt het ondanks haar gestorven dochter goed. Ze is al op leeftijd
en daardoor kortademig.
Op 12 september hebben we poes Vlekkie in laten slapen. Vlekkie at ineens niet meer en
na onderzoek van de dierenarts bleek dat hij tumoren in zijn lichaam had in een
vergevorderd stadium. Om een verdere lijdensweg te voorkomen hebben we Vlekkie
helaas moeten laten inslapen. Vlekkie was toch wel het toonbeeld van het Dierenduintje.
Iedereen die binnen in de stal een kijkje nam werdt begroet door Vlekkie. Ook maakte
Vlekkie naam door iedere vreemde hond die langskwam de stuipen op het lijf te jagen. Dit
was zijn huis en hij duldde geen vreemde honden binnen zijn territorium. Vlekkie woonde
sinds 2008 op het Dierenduintje en kwam uit een fabriek in Amsterdam waar hij woonde
als zwerfkat.

Nieuwe dieren:
In oktober zijn twee nieuwe bonte schapen gekomen. De schapen waren afgeschreven
door de fokker en moesten naar de slacht. De eigenaar heeft ze aan het Dierenduintje
verkocht, zodat ze hier nog een mooi leven konden krijgen.

Er zijn 3 goudfazanten gekocht om het eendenverblijf wat op te fleuren. Deze
goudfazanten hebben prachtige rode kleuren en zitten onder of in de boom die in het
eendenverblijf staat. Ze zijn op het moment nog erg schuw, maar met voedertijd komen ze
tevoorschijn en zijn ze goed te aanschouwen.

Ook zijn er nieuwe Indische loopeenden bijgekomen en kwakers. Deze eendjes kwaken
de hele dag op gezellige toon waaraan ze dus ook hun naam te danken hebben.

Op 14 september is er een kat uit het asiel gehaald in Ijmuiden ter vervanging van de
overleden Vlekkie. De nieuwe kat heet Blacky. Blacky is helemaal zwart en na een
periode van wennen in een grote bench in de keuken van de stal is hij ondertussen al
helemaal gewend en laat zich graag aaien door iedereen. De bench is intussen weg en

Blacky slaapt nu in zijn eigen bedje in de stal.

Vrijwilligers:
Het Dierenduintje is nu dankzij de inzet van zijn eigen vrijwilligers van dinsdag t/m zondag
open. Door de week van 11.00 tot 15.00 en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Maandag zijn we gesloten.
Dinsdag zijn vrijwilligers Arnold en Norbert aanwezig.
Woensdag zijn vrijwilligers Claire, Lisette, Elizabeth en Menno aanwezig.
Donderdag zijn vrijwilligers Cor, Menno en soms Loes aanwezig.
Vrijdag zijn vrijwilligers Arnold, Lisette en Claire aanwezig.
Zaterdag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers Kees, Rina Arnold, Lisette.
Zondag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers, Yoesra, Kees, Rina.

De beheerders zijn tevens dagelijks aanwezig voor de ochtend- en avondverzorging van
de dieren.
Nieuws:

Op 18 november 2015 overhandigt Hilbrand Klijnstra samen met hoofd sociaal team
Gaatze de Vries van de gemeente Castricum een cheque van € 2500,00 aan het

Dierenduintje omdat de gemeente blij is dat er op het Dierenduintje al meerdere jaren
plaats is voor vrijwilligers die werkeloos zijn of moeten reïntregeren. De kinderboerderij
werkt samen met de gemeente om vrijwilligers te werven uit het bestand van
werkzoekenden van de gemeente ( ook mensen die met pensioen zijn of als hobby
vrijwilliger zijn, werken ook op het Dierenduintje). De gemeente geeft aan trots te zijn op
het voorbeeld van hoe mensen zinvol bezig kunnen zijn en in sommige gevallen weer
actief deelnemen aan de maatschappij. Een uitstroom naar werk zou dan een mooi gevolg
kunnen zijn. Dat is waar de participatiewet precies voor bedoeld is aldus wethouder
Hilbrand. De cheque is bedoeld als eenmalige ondersteuning van de kinderboerderij en
kan naar eigen inzicht besteed worden voor de dieren. Het Dierenduintje is hier natuurlijk
erg blij mee.

Op 4 november verscheen in de krant een artikel dat het Dierenduintje zou willen
verhuizen naar Duin en Bosch. Tot onze schrik lazen we het artikel meerdere keren en het
bleek dat raadslid Ralph Castricum van CKenG informatie had doorgespeeld aan de
krant, die niet helemaal juist was. Eerder die week, bracht de heer Castricum
een spontaan bezoek aan het Dierenduintje, waarbij hij even wilde bijkletsen over een
eventuele kinderboerdij op Dijk en Duin (waarbij toevallig een fotograaf mee was
gekomen). Het krantenartikel volgde de week erop in de lokale krant. De heer Castricum
suggereert in het artikel dat de beheerder Fred Bakker juist die nieuwe kinderboerderij zou
willen beheren. Omdat het hertenkamp is opgeheven zou Dijk en Duin een kinderboerderij
willen openen, nabij De Oude Keuken. Fred Bakker zou het best willen gaan beheren, op
voorwaarde dat Dijk en Duin of de gemeente hem een baan aanbiedt als beheerder van

beide locaties. Nu werkt Fred nog 40 uur bij Icova in Amsterdam en runt hij het
Dierenduintje in zijn vrije tijd. Beide locaties runnen gaat dus niet. Dit artikel in de krant
riep veel vragen op bij de bezoekers van de kinderboerderij. De heer Castricum heeft zijn
excuses aangeboden over het plaatsen van dit artikel zonder medeweten van de
beheerders..

Oproep:

Om te overleven, is 't Dierenduintje volledig afhankelijk van giften. 't Dierenduintje kan
uiteraard wel wat extra financiële steun gebruiken voor de verzorging van de dieren. Wil je
ook je steentje bijdragen? Stort dan je donatie op rekening NL10 INGB 0009 3532 59,
t.n.v. Stichting het Dierenduintje te Castricum. Je ontvangt dan ook ieder jaar de digitale
nieuwsbrief 'Beestenboel' met allerlei informatie. Hiervoor kan je je aanmelden op de
website www.dierenduintje.nl

Overig nieuws:


De schapen worden aankomende zomer weer lekker geschoren, dit zal omstreeks
juni/juli plaatsvinden, waarschijnlijk op een zaterdag. Als er een datum bekend is
zal dit op de website vermeld worden.



Alle geiten en schapen worden in mei weer ingeënt tegen Q-koorts. Dit is een
verplichte jaarlijkse vaccinatie.



De konijnen zullen binnenkort weer geënt gaan worden.



Komt u ook gezellig op eerste en tweede paasdag paaseitjes zoeken met de

(klein)kinderen? U bent welkom van 11.00 tot 15.00 uur. Misschien is de
paashaas er ook weer dit jaar?


Wij hebben een Facebook pagina! Via de website kunt u de pagina ook bezoeken,
via een directe link.



Clusius leerlingen doneren €500,00 aan het Dierenduintje dankzij de Rabobank.
De leerlingen hebben wekelijks op de markt gestaan als vorm van
ondernemerschap en wilden hun lening aan de Rabobank voor dit marktproject
aflossen. De Rabobank vertelde de leerlingen dat zij hun omzet mochten
schenken aan een goed doel en de leerlingen kozen voor de kinderboerderij in
Castricum. Clusius leerlingen bedankt!



Kraakman Perfors landbouw-, tuin-, en parkmachines uit Bakkum heeft het
dierenduintje een John Deer (showmodel) maaimachine gedoneerd. De brandstof
voor deze machine is op rekening van de zaak. Kees Zonneveld was donateurs
aan het werven bij de ondernemers in Castricum en vroeg dus ook bij Kraakman
of zij het Dierenduintje niet aan een maaimachine konden helpen. Dat leek hun
een mooi initiatief en zij kwamen met een prachtige maaimachine op de proppen.



De Rabobank maakt het mogelijk door een donatie van €4000,00 een nieuwe
schuur voor het gereedschap en machines te laten maken. Op dit moment wordt
de schuur gebouwd door DEWI klussenbedrijf. De officiële uitreiking van de
cheque door de Rabobank zal in het voorjaar plaatsvinden.



De Lions club Castricum heeft ons gevraagd drie doelen door te geven waarvoor
wij een donatie zouden willen ontvangen. We hebben de aanleg van de nieuwe

appelboomgaard, een duiventil en twee picknickbanken voorgesteld. Binnenkort
zal de Lions Club onthullen wat zij ons gaan schenken.


Kaartclub Bakkums Contact kwam spontaan een bedrag van € 500,00 doneren,
waarvoor onze dank!



De stenen op de binnenplaats en de paden op de binnenplaats maken we altijd
schoon met een hogedrukreiniger van Karcher. Toen deze stuk ging hebben we
contact gezocht met Karcher of zij ons konden helpen met de reparatie van de
hogedrukreiniger. Tot onze verbazing werd eenmalig een geheel nieuwe Karcher
aangeboden tegen inruiling van de kapotte Karcher. Ook hier zijn we natuurlijk
heel blij mee!



Alle bedrijven die ons in 2015 en 2016 hebben gesteund zullen met hun logo op
de website vermeld worden. Met dank aan DEWI klussenbedrijf, Teeling Techniek,
De Castricummer, Orthodontie Huizinga, DGA de Goede administraties, Clusius
college, AH Castricum, Bloemsierkunst Cools, ACC Admiraal Castricum BV,
schoonmaakbedrijf De Aanvang, de Sprookjestuin, Fouragehandel Borst,
Rabobank, Kaartclub Bakkums contact, Lions club Castricum, Karcher, Roes
ongediertebestrijding Uitgeest.

Met het geld van al deze donaties konden we afgelopen jaar de rekeningen betalen van
de veearts, voer, hooi en stro, verzekeringen, gas, water en licht en voor het onderhoud
van het terrein en de gebouwen. Hiervoor onze dank aan alle donateurs! En natuurlijk een
bedankje aan alle particuliere donateurs die jaarlijks of maandelijks een bijdrage
overmaken voor de dieren.
En niet te vergeten de vrijwilligers die wekelijks hun vrije uurtjes in het onderhouden van ’t
Dierenduintje steken, bedankt!

Nieuws uit de tuin:
In december is het zonnebloemveld leeggehaald en klaargemaakt om er een nieuw
project op te starten. Dit betekent dat er geen zonnebloemen meer geteeld gaan worden
omdat dat te arbeidsintensief en te duur was. Er zijn nu 12 appel/fruitbomen bezorgd
vanuit Neede (Brabant). We hebben 2 Malus Notarisappel bomen, 2 Malus James
Greeve appelbomen, 2 Malus Brabantse Bellefleur appelbomen, 2 Prunus Opal bomen, 2
Pruimen bomen (laatbloeiers), 1 Pyrus Gieserwildemanboom en 1 Malus McIntosh boom.
We zijn benieuwd hoe de eerste oogst appelen zal zijn!!

Activiteiten:
Tijdens de paasdagen in 2015 was het weer een gezellige boel op het Dierenduintje. Heel
veel kinderen kwamen weer paaseitjes zoeken. Dankzij sponsering van AH Castricum
konden de kinderen een lekkere attentie krijgen na het zoeken van 5 paaseitjes.
Paashaas Kjell deelde de verrassingszakjes uit aan de kinderen.

Tijdens het open monumentenweekend op 12 en 13 september konden bezoekers op

diverse locaties in de gemeente activiteiten bezoeken die met het thema kunst en
Ambacht te maken hadden. Deze dagen werden georganiseerd door de werkgroep oud
Castricum en de tuin van kapitein Rommel. Op het dierenduintje waren een imker en een
spinnenwielster te bezichtigen. Het was niet erg druk met bezoekers helaas.
Tijdens de “uit de kunst” dagen op 4 en 5 juli konden bezoekers bij het Dierenduintje
genieten van een muzikaal optreden van Kinderkoor Music star, Jan van der Schaaf, een
kinderkoor uit Schagen en Jan Zoontjes. Dit was wel weer druk bezocht mede door het
mooie weer.

Deze zomer was er een dubbele sprookjestuin in Castricum. Eerst in de tuin van kapitein
Rommel en daarna nog 5 dagen op het Dierenduintje. Op onze locatie werd een speciale
benefiet-sprookjestuin georganiseerd. De opbrengst werd verdeeld onder twee goede
doelen, waarvan het dierenduintje er een was. Het was een gezellige boel deze vijf dagen
en de dieren zullen wel vreemd hebben opgekeken naar al die sprookjesfiguren op hun
terrein. De opbrengst bedroeg € 827,50, weer een mooi bedrag!

Sinterklaas kwam ook dit jaar weer op bezoek met Piet op zaterdag 28 november. Maar
wat een verrassing voor Sint! Kinderkoor Music star waren allerlei gezellige
Sinterklaasliedjes aan het zingen. Sinterklaas vond dit zo gezellig dat hij even stond te
swingen op de muziek. Ook nu werden de schoenattenties gesponsord door AH
Castricum.

Agenda 2016:


Eerste en tweede paasdag: eieren zoeken van 11.00 tot 15.00 voor kinderen.



Schapen scheren in juni/juli, datum volgt nog.



Sinterklaas: eind november, datum volgt nog.

Tot zover het nieuws uit het Dierenduintje.
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