Maart 2018
De derde nieuwsbrief alweer. Inmiddels is er volop lente op de boerderij en ligt de DH er op
z’n Paasbest bij. Op de nationale vrijwilligersdag Nederland Doet was ook de Rotary Duin –
en Bollenstreek te gast op de Dierenhoeve en stak een groep van zo’n 15 vrijwilligers de
handen uit de mouwen. De finishing touch werd gedaan door een delegatie van het CDA,
Dank, dank. Ook dank aan Erika, Joke en Bianca, die veel voorbereidend werk hebben
gedaan, waardoor een optimaal rendement uit dit klusbezoek kon worden gehaald. De
wegwijsbordjes, aangeschaft uit de opbrengst van de Jeugdgemeenteraad, hebben inmiddels
hun plek gevonden. Er werd met vaart gewerkt, gezaagd en gemeten. Ook de binnenkant van
het kippenhok kreeg een opknapbeurt, terwijl de entree van de Dierenhoeve weer van een
frisse nieuwe verflaag werd voorzien. Het nieuwe milieuhok, geïntroduceerd door Joke, dat
een vaste plek op de Dierenhoeve gaat krijgen (voor inzameling van elektrische apparaten,
frituurvet etc.) bleek een dankbare klus. ‘Je hebt eer van je werk’. Er werd schoongemaakt en
ook het nieuwe ‘insektenhotel’ werd onder handen genomen. Volop bedrijvigheid dus; ook
van de vele bezoekers, die op deze lenteachtige zaterdagmorgen de Dierenhoeve wisten te
vinden. Beheerder Floortje en assistente Bianca waren druk met het ‘schattige kleine grut’,
een lentebode ten top. Maar liefst 6 lammetjes en 8 geitjes zijn er geboren, Een en ander werd
gepubliceerd in de plaatselijke krant, op BON, op de Facebook pagina en website. Deze
voorjaarsbodes trokken inderdaad veel bezoekers.
Melding moet ook nog gemaakt worden van de besteding van de 1000 euro, die de DH
ontving uit de pot van de inmiddels vertrokken Werkwinkel Tweede Kans (De Zilk). Onder
dankzegging is er een extra kruiwagen met twee wielen aangeschaft, een decoupeerzaag, een
accuboormachine, gehoorbeschermers, twee handzagen, duimstokken, een plaat om de
schildpaddenbak te herstellen, regenpakken, warme jassen en meer.
Nu richten we ons oog op de organisatie van het altijd weer feestelijke Schaapscheerdersfeest,
dat op 3 juni gehouden gaat worden. Daar waar de schapen van hun wollen vacht worden
ontdaan, krijg het schaapscheerdersfeest zelf een ander ‘jasje’ met tal van leuke activiteiten.
Onder de deskundige leiding van Ceciel wordt de dag omlijst met een Foodmarkt. Verder
staat in juni de 5e landelijke Kinderboerderijen crowdfundingsactie op het programma,
waarmee we ook aan de slag gaan. In ieder geval wordt-ie gepresenteerd tijdens het
schaapscheerdersfeest middels info vanuit de stand, het uitdelen van folders etc.
Het bestuur is druk bezig met het oog op de komende verhuizing op het terrein (wanneer is
nog niet bekend) en in samenwerking met het onderzoeksbureau Org-id de
toekomstbestendigheid van de Dierenhoeve in kaart te brengen. In dit kader is ook een
vragenlijst naar de basisscholen gegaan om te onderzoeken wat de DH voor het primair
onderwijs kan betekenen. Na de Noordwijkerhoutse scholen zouden ook de scholen uit de
regio benaderd worden.
Het maandelijkse boerderij overleg met de nauw betrokken ‘werknemers’ is een succes en een
fijne uitwisseling van gedachten en ideeën. Daarmee blijven we dan ook doorgaan, alsmede
met deze nieuwsbrief. Heb je ook een nieuwtje voor de maandelijkse nieuwsbrief, laat het me
maar weten. (terheide-vrolijk@ziggo.nl)
Groetjes, en vanaf deze plaats jullie allemaal fijne Paasdagen toegewenst. Thea

