
Nieuwsbrief  beestenboel 2022 

Uitgave van stichting ’t Dierenduintje, opgericht 7 juni 2001  9de digitale jaargang. 

 

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

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

kinderboerderij gebeurd.  

Corona: 

Na een lange tijd dicht geweest te zijn en daarna beperkt weer open met alle regels rondom Corona 

mogen we nu eindelijk weer gewoon open.  Afstand houden doen we toch nog wel een beetje, dat 

zijn we intussen gewend. Laten we hopen dat het zo door blijft gaan. 

Groene container bij het hek: 

Bij het toegangshek stond een groene rolcontainer. Daar kon men voer voor de dieren in doen. Een 

hoop mensen hadden hun weg ernaar toe gevonden en brachten oud brood, restjes groente en soms 

zelfs hooi/stro verpakking of zakken droogvoer voor de dieren. Heel erg bedankt hiervoor. Toch moet 

ik wel benoemen dat er helaas ook mensen zijn die er beschimmeld en verrot eten in gooien. U 

begrijpt dat we beschimmelde dingen niet aan de dieren geven. Daar worden ze ziek van. 

Aardappelschillen geven we trouwens ook niet, is hetgeen u wilt geven beschimmeld of verrot dan 

graag in uw eigen GVT container. We hebben de container nu weggehaald, u kunt u bruikbare 

groenafval afgeven aan de vrijwilligers. Onze dank is groot. 

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, het wordt zeer 

gewaardeerd! 

 



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 . 

In 2021/2022 hebben de volgende bedrijven ons financieel gesteund: Timmit, chiropractie Castricum, 

Kroezen Holding BV, Bridgeclub Doubletjes, Stichting Albert Asjesfonds, de Stetters Castricum, 

Clusius College, Fouragehandel Borst. Onze dank is groot! 

 

In Memorium: 

Er is een bruin geitje overleden in september. Zij is een natuurlijke dood gestorven, zonder ziek te 

zijn geweest. Ze lag in de ochtend dood op het grasveld. Het geitje was al oud. 

 

Poes Mickey hebben we laten inslapen. Ik vertelde eerder al dat Mickey een hersenbloeding had 

gehad en daardoor blind was geworden. Mickey kwam niet meer uit zijn hokje, omdat hij doof en 

blind was. Mickey kon zichzelf ook niet meer schoonhouden en er onstonden allemaal klitten in zijn 

vacht. De dierenarts heeft hem toen geschoren, zodat zijn vacht zonder klitten kon verder groeien. 

Het leek goed te gaan. Nadat hij in de zomer nog een keer getroffen werd door een hersenbloeding is 

er besloten om hem in te laten slapen.   

http://www.dierenduintje.nl/


Het oude Quessant schaap Saartje hebben we begin maart ook laten inslapen. Ze was al erg oud en 

raakte de weg kwijt doordat ze blind was geworden. Ze stond vaak midden in de nacht buiten omdat 

ze niet meer wist waar ze was. Haar gezondheid ging ook niet meer zo goed. Ze viel regelmatig om en 

dan kon ze niet opstaan op eigen kracht. 

  

Een ander oud bruin geitje gaat ook niet zo lekker met haar gezondheid. Ze heeft last van haar gebit. 

De veearts heeft haar onder narcose behandeld en er zijn rotte kiezen en tanden getrokken. Dit ging 

moeizaam, omdat ze door de narcose bijna overleed. Het bekje is geinfecteerd en ze krijgt nu 

antibiotica. Het lijkt echter niet echt te helpen.  

Nieuwe dieren: 

In oktober is er een nieuwe geit bij ons komen wonen, haar huidige eigenaar wilde haar niet meer en 

heeft haar verkocht aan het Dierenduintje. Ze heeft de naam Jopie gekregen. Het is een slanke 

zwart/witte dame die nu goed opgenomen is in de groep.  

                                             



Na ongeveer 4,5 maand kregen we het vermoeden dat ze drachtig was. Ze werdt namelijk erg dik, 

had hele opgezette uiers en qua tijd klopte het wel, omdat een geit vijf maanden drachtig is. Veearts 

en een geitenkenner hebben beoordeelt dat ze waarschijnlijk wel drachtig was, maar alleen met een 

echo kon daar zekerheid over gegeven worden. Aangezien dat ook weer een hoop geld kost hebben 

we het afgewacht. Er werdt voor haar een hoekje in de stal gereserveerd met cameratoezicht voor in 

de avond en nacht. Iedere dag zag je haar groeien en we konden zelfs haar buik zien bewegen…. 

In de ochtend van 24 februari kwamen de beheerders de stal binnen en toen was ze net bevallen van 

twee zwart/witte geitjes. Het gaat om een bokje en een geitje. De bevalling is goed gegaan, geheel 

op eigen kracht. De veearts heeft de nacontrole gedaan en een geitje was wat kleiner. Deze moest in 

het begin geholpen worden met het aanleggen aan de uier om te drinken. Moedermelk bevat de 

eerste dagen biest en dat is belangrijk om aan te sterken na de geboorte. Ook moesten er 

warmtelampen opgehangen worden, omdat het anders te koud is in de stal. Dus er moest nog even 

hard gewerkt worden om alles in orde te maken. De geitjes mogen intussen naar buiten en lopen 

afgeschermd van de andere dieren en bezoekers op de eerste dierenweide. De kleine geitjes heten 

Jip en Janneke en zijn heel nieuwsgierig.  

                                            

 

                                 

 



Vrijwilligers: 

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

van 11.00 tot 15.00. Kees en Rina zijn vorig jaar gestopt met hun werkzaamheden. In juni 2021 is 

Frank het vrijwilligersteam komen versterken en een paar maanden later is Frank B. er bijgekomen. 

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

Wie werkt wanneer?  

De beheerders Fred en Willa zijn dagelijks aanwezig. 

Maandag zijn we gesloten.                                                                                                                          

Dinsdag zijn vrijwilligers Arnold en Johan aanwezig.                                                                         

Woensdag zijn vrijwilligers Loes, Dirk en Johan aanwezig.                                        

Donderdag zijn vrijwilligers Johan, Frank B. en Ria aanwezig.                                             

Vrijdag zijn vrijwilligers Arnold en Saskia aanwezig.                                                                                   

Zaterdag werken Frank en Arnold. John helpt regelmatig ook een handje mee.                                                                                               

Zondag werken de beheerders Fred en Willa zonder de vrijwilligers. 

 

Nieuws: 

           

 



 

 

 



Wist u dat: 

• Wij een Facebook en Instagram pagina hebben! Via de website www.dierenduintje.nl kunt u de 

pagina ook bezoeken, via een directe link. 

• Wij een nieuwe camera hebben die nu de binnenkant van de stal in de gaten houdt? Zo zien we 

vanuit huis of het goed gaat in de stal. 

• De veearts de tanden van het varkentje Lenny weer heeft behandeld? Als dat niet gebeurt 

groeien zijn tanden door in zijn vel en dan kan hij niet meer eten. 

• Er laatst een poging tot inbraak was en dat de twee jonge jongens op camera staan. Ze waren net 

weg toen de politie arriveerde. Gelukkig hebben ze niets vernield en/of gestolen. 

• Het heel goed gaat met Pup Polly. Polly is intussen opgegroeid tot een mooie gezonde 

herdershond en hij doet goed zijn best als kinderboerderij hond! 

 

 

Nieuws uit de tuin:    

De tuin staat er op dit moment misttroostig bij, al beginnen er wel al bolletjes op te komen van 

narcissen, hyacinten en sneeuwklokjes.  In de kas worden de eerste zaadjes al gepot en geplant.    

   

              

Agenda 2022: 

• Pasen, eitjes zoeken op beide paasdagen. Ja het kan en mag weer! Kom gezellig op de eerste 

en tweede paasdag eitjes zoeken en kinderen ontvangen bij het inleveren van 5 eitjes een 

lekkere verrassing (1 per kind). 

• Schapen scheren in juni 2022, datum volgt nog. 

 

Tot zover het nieuws uit het Dierenduintje.  

http://www.dierenduintje.nl/

