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Beste vrijwilligers, vrienden, sponsoren en donateurs, 
 
De Coronaperiode was en is wat ons betreft een lastige periode en niet voor herhaling vatbaar. We hopen 
dat er in 2021 weer meer mogelijk is en dat de recente sluiting van 4 november 2020 niet voor niets is.  
 
Ondanks dat er heel beperkt activiteiten zijn geweest (een paar keer het knuffeluurtje, met wel enige 
aanpassing), is er volop genoten van de Zustertuin. Ook in de maanden september en oktober was het op 
een mooie najaarsdag nog gezellig druk. Dat geeft ons de energie om ons goede werk voor te zetten. 
 
Onze vrijwilligers zitten niet stil. En dat is zeker te zien. Alles ziet er picobello uit of er wordt gewerkt aan een 
stal of een stuk groen om het er weer prima uit te laten zien. Veelzeggend is dat we veel complimenten 
krijgen van bezoekers van buiten Bodegraven, omdat ze verrast zijn zo’n kinderboerderij te treffen. Deze 
complimenten mogen we warm ontvangen. 
 
Via deze nieuwsbrief kan iedereen weer lezen over wat er zoals is gebeurd de afgelopen periode. We wensen 
jullie met deze nieuwsbrief veel leesplezier en blijf allemaal gezond. 
 
 
Van de beheerder 
 
Het najaar is altijd een heel verschil met de zomer. De natuur verandert razendsnel. De bladeren vallen en 
het groene verdwijnt. De kersen zijn opgegeten door de vogels, de walnoten zijn allemaal geraapt. En na de 
erg drukbezochte herfstvakantie, beginnen er minder bezoekers langs te komen. Nu was het dit jaar in 
verband met de corona-maatregelen allemaal anders. Na twee en een halve maand dicht, gingen we 1 juni 
weer open, maar met vele beperkingen. Er moest uiteraard afstand gehouden worden en er mocht niets 
geconsumeerd worden. De altijd zo ongedwongen samenkomsten van vrienden en familie op de tuin, met 
een picknick, hebben we dit jaar niet gehad. Hopelijk is het volgende lente en zomer weer als ‘vanouds’. 
 
 
Open tijdens Corona (en toch weer dicht) 
 

We proberen het uit onze gedachten te zetten, 
maar in het voorjaar moest de Zustertuin sluiten 
voor publiek. Maar op Tweede Pinksterdag, 1 
juni 2020, mocht Zustertuin na ruim twee 
maanden weer open voor publiek.  We moesten 
aan een aantal extra voorwaarden voldoen en 
gelukkig bleek in de praktijk dat alles zonder enig 
probleem verliep. De bezoekers hebben zich 
keurig gehouden aan de norm van 1,5 meter 
afstand bewaren en dat was wel heel plezierig, 
want daardoor hoefden we niemand hierop aan 
te spreken. De enige echte praktische beperking 
was, dat we ’s avonds eerder sloten dan normaal 
tijdens het zomerseizoen. In voorgaande jaren 
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sloten we altijd om 20:30 uur en dit jaar om 18:00 uur. Ook hier heeft het publiek heel begripvol op 
gereageerd. 
 

En toen werd het 3 november en kwam het 
Kabinet met nieuwe aangescherpte maat-
regelen. Deze maatregelen hebben gevolgen 
voor ons, want publiek toegankelijke locaties 
moeten opnieuw sluiten en dat geldt dus ook 
voor de Zustertuin. Het is jammer, maar alles 
wat bij ertoe kan bijdragen dat de Coronasituatie 
verbetert moeten we aanpakken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe pony’s 
 

Begin augustus heeft Wiske gezelschap 
gekregen van twee nieuwe pony’s. Het zijn 
Rebbel en Phenix. We hebben al eerder 
geprobeerd om Wiske aan een maatje te 
koppelen, maar dat was geen succes. Met 
Rebbel en Phenix gaat het wel goed. In het begin 
hoorde je soms een krijs, maar dat hoorde erbij. 
Dan wordt namelijk de hiërarchie bepaald. Onze 
oude pony Wiske toont zich blij deze maatjes, 
want ze is vrolijk en de drie paarden vormen nu 
een hechte kudde. En Rebbel en Phenix, lopen 
rond alsof ze al jaren bij ons wonen. 
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Toggenburgers en ander dierennieuws 
 

Toggenburgers zijn geiten. Van dit geitenras zijn 
Polly en Jetje (moeder en kind van 
kinderboerderij Hilversum) en Pippa (lam van 
kinderboerderij Nieuwveen) nieuw in de 
Zustertuin. Op de foto staan ze rechts vooraan. Ze 
vallen op door hun lange bruine haren. 
 
De grote schapen zijn met hun lammeren 
verhuisd naar een locatie met meer grasland, 
want onze weides zijn te klein voor grote grazers 
om goed te verweiden (1). Er moet ook veel 
bijgevoerd worden en dat brengt meer kosten 
met zich mee. 
 
 

 
(1)  verweiden: Dieren laten mest achter in de weides waar ze staan. Door de dieren tijdig naar een andere weide te 

verplaatsen, het verweiden, wordt ervoor gezorgd dat als de wormeieren in de mest zich hebben ontwikkeld tot 
infectieuze larven, de grazers niet meer in die weide aanwezig zijn. Daarom zijn in de Zustertuin niet alle weides 
gevuld met dieren en worden ze om deze reden steeds verplaatst. 

 
Er zijn jonge Ouessanten in de plaats gekomen 
van de grote schapen. De geitenlammeren die dit 
jaar geboren zijn, zijn verhuisd naar particulieren 
en naar andere kinderboerderijen. Het contact 
tussen de collega kinderboerderijen is altijd leuk 
een leerzaam. 
 
Het najaar is de dekperiode bij de schapen en 
geiten. Dit jaar staan de twee dwerggeiten 
Willemijn en Roos bij bok Otto (de bok komt ook 
van kinderboerderij Hilversum). Eind februari 
2021 hopen we daarvan lammetjes te krijgen. Er 
zijn geen schapen dit jaar die gedekt kunnen 
worden, de meeste dames zijn te oud. De twee 
lammeren die we dit jaar aangeschaft hebben, 

zijn nog te jong en niet volgroeid. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Nieuwsbrief herfst 2020 

Geen barbecue in het laatste vakantieweekend, maar toch een hapje en drankje. 
 

Het is het bestuur er veel aan gelegen om iedereen te 
bedanken voor zijn of haar inzet. Zonder onze 55 
vrijwilligers kan de Zustertuin niet bestaan. En ieders 
enthousiasme en inzet vertaalt zich naar de 
ontspannen kenmerkende sfeer die er in de Zustertuin 
heerst. 
 
De jaarlijkse traditionele barbecue op de laatste 
zaterdagavond van de zomervakantie is altijd prachtig, 
omdat dan alle vrijwilligers met partners en kinderen 
worden uitgenodigd en het een gezellige boel is. Veel 
vrijwilligers doen voor de Zustertuin individueel of 
met hun eigen vaste groep hun werk. De andere 
vrijwilligers zien ze daardoor zelden. Dat maakt de 
barbecue tot een uniek gebeuren, want dan is (bijna) 
de hele club bij elkaar. En het klikt! 
 

Het bestuur heeft lange tijd getracht de barbecue in aangepaste vorm door te laten gaan, maar heeft toch 
moeten besluiten dit jaar de barbecue af te gelasten. In plaats daarvan hebben we de vrijwilligers verrast 
met een overlevingspakketje, zodat mensen thuis toch een alternatief hadden met een hapje en een drankje. 
Op de foto zie je het bestuur de pakketten samenstellen.    
 
Het bestuur wil alle vrijwilligers enorm bedanken voor de tijd, inzet, goede werk en positieve energie! Wij 
zijn trots tot zo’n mooie groep te mogen horen. 
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Dorpsquiz KPJ – mooi succes 
 

De Dorpsquiz is door de KPJ Bodegraven 
georganiseerd. De quiz stond eerst in het 
voorjaar gepland, maar kon niet doorgaan. 
Maar op 4 september werd het toch 
puzzeltijd. De teamcaptains konden aan het 
begin van de avond het quizboek ophalen bij 
de KPJ en gingen terug, ieder naar hun eigen 
hoofdkwartier. Ieder team had vier uur de tijd 
om de vragen uit het quizboek te 
beantwoorden en het ingevulde quizboek in te 
leveren. Het waren vragen van allerlei aard en 
alle middelen mochten worden ingezet. De 
opbrengst van de Dorpsquiz is de Zustertuin 
ten goede gekomen.  
 

 
Ruim 40 teams streden om de eer, maar er 
waren ook prijzen voor de creatieve 
opdrachten. Je kon bijvoorbeeld flink wat 
punten scoren door een vogelhuisje te 
timmeren en deze vogelhuisjes zijn aan ons 
gedoneerd. Ze komen op een mooi plekje te 
hangen. 
 
Het bestuur van de Zustertuin heeft zelf ook 
meegespeeld en onze score is een plek in de 
middenmoot geworden. De Olympische 
gedachte was belangrijker en we hebben een 
gezellige avond met elkaar beleefd.  
 
De opbrengst van de Dorpsquiz was maar liefst 
650 euro en van dit bedrag hebben we een 
mooie wasbak kunnen laten maken naast de 
ingang van het Uilennest. Dankzij deze wasbak 
konden we op 1 juni weer open voor publiek, 
want dit was een vereiste.  
 
 
 

 
Het bestuur van De Oude Zustertuin wil langs deze weg de KPJ nogmaals bedanken voor dit prachtige initiatief 
en we zijn er best een beetje trots op dat wij het goede doel mochten zijn. 
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Overnemen van dieren 
 

Het komt vaak voor dat mensen aan ons hun 
huisdieren aanbieden, omdat ze deze dieren zelf 
niet kunnen of willen houden. Je moet denken 
aan allergieën, tijdgebrek, verhuizing of dat er 
geen interesse meer voor is. De Zustertuin neemt 
soms dieren op als daar plaats voor is.  
 
Dit jaar zijn dat er minder dan voorgaande jaren 
geweest, wellicht door Corona? Kan het zijn dat 
mensen meer thuis zijn geweest? Tot nu toe 
hebben we in 2020 16 dieren opgevangen 
(volièrevogels, pluimvee, konijnen, cavia’s). In 
2019 waren dat er maar liefst 51! Uiteraard 
vinden wij het alleen maar fijn als minder dieren 
ter overname worden aangeboden, want dat 

betekent dat mensen bewuster voor dieren kiezen en de zorgtaak serieus nemen. 
 
Het aantal dieren dat wordt gedumpt en achtergelaten zonder overleg, is de afgelopen tien jaar gedaald. We 
communiceren dat gedumpte dieren niet bij ons blijven wonen en dat er andere manieren zijn om je huisdier 
te herplaatsen.  
 
Het aantal achtergelaten dieren ligt nu tussen de één en vijf dieren per jaar en het gaat voornamelijk om 
hanen en konijnen. Dit jaar is het gelukkig nog niet voorgekomen. Het heeft namelijk geen fijne gevolgen. 
Dieren schieten in de stress, ze kunnen ziekten over dragen op onze dieren, kunnen vechten met onze dieren 
en ze eventueel dekken. Bij ons gedumpte dieren dragen we over aan Dierenhulpverlening Woerden. 
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(Voormalig) Welkoopterrein 
 

Ineens gebeurde er wat op het Welkoopterrein. 
Een groot deel van de kassen is gesloopt en nu 
zijn de huizen op de Molenkade ineens onze 
(verre) buren. Het oogt nu kaal, maar het is een 
verbetering ten opzichte van de vervallen kassen.  
 
Maar waarom ineens? Het bestuur spreekt 
periodiek met de gemeente over het wel en wee 
van de Zustertuin. In het gesprek met de 
gemeente begin oktober hebben we gevraagd 
naar de afbraak van de kassen. De gemeente 
vertelde dat de sloopwerkzaamheden in haar 
opdracht zijn uitgevoerd, omdat de situatie 
gevaarlijk was. Die mening delen we. Het was 
toch een constructie van glas die niet meer intact 

was en je wilt niet dat hier rare dingen mee gebeuren. 
 
Er zullen huizen gebouwd gaan worden op deze locatie, maar hierover valt nog niets te melden. 
 

De beide terreinen worden door een sloot 
gescheiden. Tegen de tijd dat er concrete plannen 
komen voor het Welkoopterrein, zullen we als 
bestuur erop inzetten dat deze watergang (zoals 
de sloot eigenlijk heet) een kwaliteitsimpuls 
krijgt. De Zustertuin heeft in het verleden meer 
last dan profijt van deze watergang gehad en dit 
willen we graag omkeren. 
 

  



 

 

Nieuwsbrief herfst 2020 

Asfalt 
 

Het boek over de asfaltschade is dicht en ligt in 
doos 13 op zolder. Wat was er loos? Vorig jaar is 
schade ontstaan aan het asfalt op het Albert 
Keulenplein door het gebruik van een te zware 
hoogwerker om daarmee onderhoud aan de 
buitengevel van het appartementencomplex 
Jozefhof te verrichten. Precies op de plaatsen 
waar de hoogwerker stond, zijn kuilen in het 
asfalt ontstaan. Dit leidde tot gevaarlijke 
situaties, want sommige gaten waren behoorlijk 
diep. Hoewel de Zustertuin niet 
verantwoordelijk was voor de schade, waren we 
wel verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. 
Daarom heeft de Zustertuin het plein, in 
samenwerking met de gemeente en 

vooruitlopend op de uitkering van het schadebedrag, laten herstellen. Deze herstelkosten zijn inmiddels 
door de veroorzaker voldaan.  
 
De vloer op het plein ziet er wel anders uit. Geen zichtbaar asfalt meer zoals op andere paden. Er is namelijk 
een nieuwe slijtlaag gelegd en er ligt nu grind op het plein. Dit grind moet ingelopen worden en dan zou het 
weg kunnen. Maar eigenlijk heeft het wel wat, zo’n grindplein. Bij gebrek aan vakantie dit jaar, zou je met 
wat inbeelding je in Zuid-Europa wanen. We hebben besloten het voorlopig maar zo te laten. 
 
 
Energieverbruik 
 
In het voorjaar hebben we de TL-verlichting in de gebouwen omgebouwd naar ledverlichting. Eerder hebben 
we al wat energieslurpers (verwarmingen, pompjes) vervangen door zuinigere exemplaren. Een half jaar 
verder kunnen we concluderen dat ons energieverbruik hierdoor is gedaald. Dat is fijn voor de 
penningmeester maar zeker ook voor het milieu. 
 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven zijn zonnepanelen voor ons (nog) niet aan de orde. 
  



 

 

Nieuwsbrief herfst 2020 

Vogelgriep 
 

Op 30 oktober is er besmettelijke vogelgriep 
geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Altfrost. 
Eerder was de ophokplicht voor commerciële 
bedrijven al ingesteld na een melding in 
Kockengen. Sinds 30 oktober moet ook de 
Zustertuin aan de ophokplicht geloven.  
 
Vorig jaar is door de bouwploeg hard gewerkt aan 
nieuwe, grotere hokken bij de pauwen- en 
kalkoenenren. Juist met het oog op de vogelgriep, 
want we moeten er rekening mee houden dat dit 
ieder jaar opnieuw de kop opsteekt. Door de 
grotere verblijven kunnen we het pluimvee 
makkelijk ophokken. Alleen voor de watervogels, 
de ganzen en eenden, hebben we een noodtent 

geconstrueerd van een aantal oude marktkramen. Op de foto lijkt het gezellig, maar het is noodzaak.  
 

Rabobank bedankt! 

De Rabobank organiseerde ook in 2020 de 
Rabo ClubSupport. Als rekeninghouder 
kunnen verenigingen en stichtingen zich 
hiervoor aanmelden en vervolgens kunnen 
leden van de Rabobank stemmen op deze 
instanties in hun eigen bankregio. Naar 
rato van de stemmen wordt het 
beschikbare bedrag verdeeld. Dit leverde 
voor De Oude Zustertuin een kleine 1.900 
euro op. In dit jaar met het ontbreken van 
diverse inkomsten is dit meer dan welkom. 
 

Rabobank: bedankt! 
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Onderhoud opstallen 
 

 
Onze bouwploeg is op de achtergrond een 
stabiele topploeg die op maandagavond diverse 
klussen in de Zustertuin uitvoeren. Dan moet je 
denken aan groter onderhoud aan de opstallen. 
De mannen hebben in de zomer al een zijwand 
van de varkensstal vervangen en nu is het 
pauwenhok aan de beurt.  
 
De bouwploeg kan altijd versterking gebruiken.  

 

 

 

Nieuwe donateurs 
 

Sinds jaar en dag kent de Zustertuin trouwe 
donateurs die periodiek een bijdrage overmaken. 
Maar hoe trouw de donateurs ook zijn, nieuw 
donateursbloed konden we wel gebruiken. Eind 
augustus hebben we via Facebook en plaatselijke 
media een oproep geplaatst tot nieuwe 
donateurs. Hier is leuk op gereageerd, want we 
hebben enige tientallen nieuwe donateurs 
mogen noteren. Deze donateursgelden zijn hard 
nodig om het dagelijkse huishoudboekje rond te 
krijgen.  
 
We heten uiteraard alle donateurs van harte 
welkom en wij willen hen bedanken voor hun 
donatie en waardering. Zij hebben deze 
nieuwsbrief ook in de mailbox ontvangen. 
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vSKBN (vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland)  
 

 
 
We zijn al jaren lid van brancheorganisatie de vSKBN, de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland. 
Het is fijn om samen te werken met andere kinderboerderijen en om lid te zijn van een vereniging die opkomt 
voor de belangen van kinderboerderijen. Ze zitten regelmatig aan tafel met de overheid en met andere 
dierenorganisaties. Bijvoorbeeld met vogelgriep of corona krijg je protocollen die je kunt hanteren. Dan hoeft 
niet iedere kinderboerderij zelf het wiel uit te vinden. 
 
De regel- en wetgeving die in Nederland geldt voor kinderboerderijen hebben ze nu gebundeld in een 
Kwaliteitsbewijs. Voorheen waren hier Keurmerken voor, om aan te voldoen. Er is een checklist om in te 
vullen, en daarmee kunnen we zien of we goed aan de huidige regel- en wetgeving voldoen. Als dit in orde 
is, krijgen we een certificaat en ‘vSKBN-bordje’. Hieraan kunnen we de komende tijd werken. 
 
We weten dat we aan heel veel regels en wetten voldoen, want we behalen elk jaar het Zoönose-keurmerk 
van de GD, de Gezondheidsdienst voor Dieren. Denk aan hygiëne en vaccinaties, die daarin aan bod komen. 
In het Kwaliteitsbewijs, is ook aandacht voor andere zaken, naast de dieren. Dat is heel breed, denk aan 
gereedschap dat aan eisen moet voldoen, aan ARBO-regels en aan bijvoorbeeld het begeleiden van stagiaires. 
 
Via de vSKBN hebben we nieuwe informatieborden besteld en die hangen bij de ingangen. Dit zijn drie borden 
de aandacht vestigen op het wassen van de handen, het niet voeren van de dieren en speciale voorzichtigheid 
voor zwangere vrouwen. 
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Nieuwe plannen 
 
Op de agenda 2021 staat het opknappen van het vak waar nu de ganzen staan. Het idee is om dit vak in drie 
vakken te delen en ook ruimte te maken voor een bloementuin. Dan moet je niet aan de Keukenhof denken, 
maar aan veldbloemen die belangrijk zijn voor insecten. Ook deze kleine diertjes horen thuis op de 
kinderboerderij. Om deze reden knotten we de knotwilgen altijd om de drie bomen. Dan komt iedere boom 
eens in de drie jaar aan de beurt, maar houden we genoeg takken en bladeren over voor bijvoorbeeld 
insecten en vleermuizen.  
 
 
Nieuw informatiebord/sponsorbord 
 

Het geraamte staat er al enige weken en nu is 
inmiddels het bord ook geplaatst.  
 
De ingang aan de Doortocht wordt door bezoekers 
uit Bodegraven het meeste gebruikt. Daarom 
willen we een informatiebord aan deze ingang. 
Het geeft ook aan sponsors een nieuwe 
mogelijkheid hun verbintenis met de Zustertuin te 
tonen. Heeft u interesse, dan kunt u contact 
opnemen met onze penningmeester. 
 
Onze dank gaat uit naar Kraan en Roos die het 
metalen geraamte van dit bord geschonken heeft.  
 

 
 
 

We zoeken gastheren of gastvrouwen die in de middag de gebouwen kunnen openstellen. 
De tijden zijn van 14-17 uur. 

 
De bouwploeg zoekt versterking voor diverse schilder- en timmerwerkzaamheden.  

Dit is op maandagavond 
 

Wil je je op een andere manier inzetten voor de Zustertuin? 
Neem dan contact op met Marielle of Cor 

 Het runnen van een kinderboerderij omvat een breedspectrum aan taken,     
we kunnen veel kennis en inzet gebruiken. 
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Contactgegevens 
Marielle Spijker:  DeOudeZustertuin@Gmail.com 
Bob Brouwer:   SecretarisZustertuin@Gmail.com 
Rob Peters:   PenningmeesterZustertuin@Gmail.com 
Cor van den Hoven:  VoorzitterZustertuin@Gmail.com 
 

 
Sponsoren, donateurs, iedereen die via een actie heeft bijgedragen: 

Namens iedereen van de Oude Zustertuin Heel Erg Bedankt 
 


