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Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van stichting ’t Dierenduintje, 

Dit is de achtste digitale nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van alles wat er op onze 

kinderboerderij gebeurd.  

Allereerst de beste wensen voor 2021! 

Corona: 

Nog steeds zijn we in de ban van Corona en zijn Britse mutatie die nu weer opduikt, ook in 

Nederland. Na de eerste lockdown weer open met beperkingen en daarna weer tijdelijk dicht en nu 

weer in de tweede lockdown. Het Dierenduintje is gedurende de lockdown gesloten net zoals vele 

andere bedrijven en instellingen. Het werk gaat echter door en de vrijwilligers werken samen met de 

beheerders elke dag weer door op de kinderboerderij, want daar kan het werk niet neergelegd 

worden. Wel wordt er gewerkt met de 1,5 meter afstand regel en alleen als men niet verkouden is. 

En een mondkapje op als er binnen de 1.5 meter gewerkt wordt. Laten we hopen dat er na de 

strenge maatregelen en vaccinaties weer een tijd komt dat alles weer een beetje normaal gaat….. 

Om de bezoekers toch van dienst te zijn kunt u aan het hek aan een touw trekken met daaraan een 

bel, dan komt er iemand naar u toe om uw vraag te beantwoorden of om u te helpen natuurlijk op 

gepaste afstand.  

Omdat wij nu moeilijker aan voedsel voor de dieren kunnen komen, blijven wij blij met uw restjes 

groente wat over blijft uit de keuken, oud brood, maar ook zakken veevoer: alles waarmee de dieren 

geholpen worden. Graag vragen we u wel om geen verrot en/of beschimmeld eten in de container te 

gooien. Daar worden de dieren ziek van.  

Veel mensen weten hun weg naar de groene rolcontainer te vinden die achter het hek staat om 

daarin het eten te doneren. Ook zijn er nog steeds hele lieve mensen die zakken voer of zaagsel of 

hooi/stro komen brengen of geld doneren. Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken wil 

ik via deze weg onze dank uitspreken aan al deze mensen die aan onze dieren denken.  Blijft u dit 

vooral ook doen in deze moeilijke tijden, het wordt zeer gewaardeerd!  

We kunnen ook brandhout goed gebruiken, waarom leest u elders in deze nieuwsbrief! 

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. Wilt u ook een steentje 

bijdragen? Stort dan uw donatie op rekening NL10 INGB 0009 3532 59, t.n.v. Stichting het 

Dierenduintje te Castricum. U ontvangt dan ook ieder jaar de digitale nieuwsbrief ‘Beestenboel’ met 

allerlei informatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden op de website www.dierenduintje.nl . 

 

 

http://www.dierenduintje.nl/


In Memorium: 

Polly, de lieve trouwe herder van de beheerders is begin oktober helaas overleden. Hij was al een 

tijdje aan het rommelen met zijn gezondheid en ook al op leeftijd, maar zijn overlijden was totaal 

onverwachts. In de ochtend was hij zoals gewoonlijk mee naar het Dierenduintje toen hij plots buiten 

onwel werdt en neerviel. Een snelle rit naar de dierenarts heeft niet meer geholpen, hij was al 

gestorven. Polly was het boegbeeld van ’t Dierenduintje, altijd lag hij bij de ingang te slapen en 

bereid een aai in ontvangst te nemen. Soms achter de langslopende honden aan gaan om even te 

vertellen dat hij hier woont en ze zijn huis passeren, maar dan was het ook weer goed en ging hij 

weer lekker verder slapen. Waaks en vooral lief als het nodig was, zo was Polly. 

                    

Nieuwe dieren: 

Omdat een waakhond toch wel nodig is en omdat de beheerders niet zonder hond kunnen leven 

werdt er al snel rondgezocht naar een andere hond. Al snel kwam er een pup in beeld die de harten 

meteen deed smelten. Op bezoek bij de fokker was de deal al snel gesloten. Nieuwe Polly was in 

aantocht. Hij kreeg de naam van de oude Polly zodat die ook beetje blijft voortbestaan op deze 

manier. Toen pup Polly naar zijn nieuwe baasjes mocht verhuizen mocht hij al snel iedere dag mee 

naar het Dierenduintje om daar te wennen. Inmiddels is Polly een puber van 4 maanden oud en moet 

van alles ontdekken, leren en natuurlijk spelen. Alleen die scherpe puppy tanden, daar moeten we 

wel voor oppassen…. Maar verder is het een schat van een hond! 

Lief en leed:   

In de vorige uitgave vertelde ik al over Poes Mickey, dat hij al oud is en tijdens Pasen waarschijnelijk 

een hersenbloeding gehad heeft. De beheerders hebben zijn slaapplek toen aangepast zodat hij niet 

naar buiten kan. Mickey woont daar nog steeds, hij wil niet naar buiten en slaapt veel. Mickey is 

redelijk opgeknapt maar is blind en hoort slecht. Hij is wel blij om af en toe, zeker rond etenstijd, 

even een aai over zijn koppie te krijgen.  

                



 Er zijn weer kippen gedumpt in december. Na een oproep op facebook zijn de kippetjes door iemand 

opgehaald die wel voor ze wilde zorgen. 

Wilt u van uw dier af, vraag het ons gewoon of bel met de dierenambulance of vogelopvang voor een 

oplossing. Dumpen is niet de oplossing! 

 

                 

  

Vrijwilligers: 

Het Dierenduintje is nu dankzij de inzet van zijn eigen vrijwilligers van dinsdag t/m zondag in bedrijf, 

maar niet geopent, vanwege de lockdown ivm Corona.  

Normaal zijn wij geopend: door de weeks van 11.00 tot 15.00 en in het weekend van 10.00 tot 16.00 

uur. Let op! Bij slecht weer is het Dierenduintje gesloten. U kunt langs het hek de dieren bekijken. 

 

Nieuws: 

De plannen voor de nieuwe randweg/ spoorweg en de plannen voor de zanderij houden de 

gemoederen flink bezig. Het Dierenduintje ligt voor meerdere opties op een cruciale plek in de weg, 

wat kan betekenen dat we in de toekomst waarschijnlijk weg moeten. Gezien de leeftijd van de 

beheerders is het geen optie om opnieuw te beginnen op een andere locatie. Laten we hopen voor 

het voortbestaan van de kinderboerderij op deze locatie dat men bij de gemeente en provincie voor 

een juiste variant zal kiezen!! De kranten hebben vol gestaan afgelopen weken over de plannen met 

de zanderij en de opties voor het spoor en de knelpunten van de Beverwijkse straatweg. We zijn erg 

benieuwd hoe dit gaat aflopen. 

 



Tijdens de eerste periode van Corona zijn er op het dierenduintje opnamen gemaakt voor het 

programma “Ik vertrek” van de familie Mensing uit Castricum, die gingen emigreren naar Italië. Op 4 

december is dit uitgezonden en terug te zien bij de AVROTROS.nl; Ik vertrek of via deze link: 

https://www.npostart.nl/AT_2147201 

   

 

Weetjes: 

 

 

https://www.npostart.nl/AT_2147201
http://www.dierenduintje.nl/


    

In de winter ziet er alles er kaal en troosteloos uit. Het gaat nu om bollen planten, onderhoud en 

snoeien en lente klaar maken als de vorst voorbij is. Door de warme en vochtige zomer en herfst is er 

wekelijks heel veel gras gemaaid door Sverre en Kjell, de kleinkinderen van de beheerders. Ook is het 

nieuw aangelegde gras in de eerste dierenweide goed gaan groeien waardoor dat weer een mooi 

geheel is geworden.  

                                                 



Op de binnenplaats heeft de beheerder met hulp van de vrijwilligers een overdekte serre met 

kantine functie gebouwd vanwege Corona. Binnen in het keukentje is het te krap op te pauzeren op 

1.5 meter afstand van elkaar. Men moest buiten zitten en dat is in de winter geen pretje. Via 

marktplaats kon er een partij gebruikte termopane kozijnen worden aangeschaft en daar is een soort 

serre van gebouwd die wordt verwarmd door een houtkachel.  Vandaar ook onze oproep voor 

brandhout. Nu kunnen de vrijwilligers en beheerders warm pauzeren op genoeg afstand van elkaar, 

met buitenlucht ventilatie. Het heeft wel wat gekost aan materialen en aan bloed, zweet en tranen 

maar het eindresultaat mag er dan ook wezen! 

    

 

 

 


