Beste vrijwilligers, vrienden, sponsoren en donateurs,
Het jaar 2021 startte, vanwege de lockdown, met een voor publiek gesloten Oude Zustertuin. Maar gelukkig
scheen eerder dan verwacht licht. Op 27 maart mochten we weer open voor bezoekers. Daarmee waren we
een van de weinige kinderboerderijen die open konden, want voor andere boerderijen duurde de lockdown
tot 19 mei. We hebben in goed overleg met de gemeente afgesproken dat we open mochten, mits alle
gebouwen gesloten zouden blijven. Zo vielen we onder de noemer van ‘buitenspeeltuin’. We hebben veel
bezoekers mogen ontvangen en door ons ruime terrein kon dat prima met 1,5 meter afstand. Iedereen werd
er erg blij van!

Beschuit met muisjes voor ….

Er zijn drie drielingen geboren bij de dwerggeiten dit jaar! De
drieling van Lucky werd 20 januari al geboren en ze kreeg 2
geitjes en 1 bokje. Dit bokje is gecastreerd en ze zijn alle drie
verhuisd naar hetzelfde adres van particulieren in NoordHolland. We krijgen nog regelmatig foto’s toegezonden van ze.
28 februari kreeg Roos voor het eerst lammeren. Ze kreeg ook 2
geitjes en 1 bokje. Op 15 maart kreeg Willemijn 3 geitenlammeren en met een beetje hulp kwamen ze allemaal gezond
ter wereld. Het bokje van Roos is gecastreerd en met een geitje
van Willemijn verhuisd naar een particulier in Waddinxveen,
samen met 2 geitenlammeren van de kinderboerderij in
Waddinxveen. De overige 4 geiten hebben we gehouden: Feline,
Loes, Cupcake en Bambi.
De schapen hebben geen lammeren gekregen. Die waren niet
gedekt. Sommige schapen zijn er namelijk te oud voor en
sommigen te jong. Aankomend najaar mogen er wel enkele
gedekt worden.
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NL doet
Vanwege Corona was NL Doet op 29 mei dit jaar.
Voorgaande jaren viel NL Doet altijd in maart.
Dit jaar is het ganzenvak onder handen genomen. Dit vak was
de laatste jaren kaal en ongezellig. Het vak is nu gescheiden
door een hek. De ene helft is voor de watervogels (ganzen)
en daar staan kleine schuilhutten en broedhuisjes voor ze.
De andere helft van het vak wordt een tuin voor bijen en
insecten. Er is een pergola gemaakt en er is begonnen met
de aanleg van de bloembakken en perken. Het insectenhotel
dat eerst in een geitenweide stond is verhuisd naar deze
nieuwe plaats.
De Karwei heeft een klusgroep met kinderen van de
basisschool die goed zijn met praktisch leren. Ze hebben
hard gewerkt aan twee kleine insectenhotels en die passen
super goed bij de nieuwe tuin!

Bouwnieuws
De bouwploeg is na de lockdown ook weer hard aan de slag gegaan met klussen. Het dak van de volière wordt
vervangen. De oude golfplaten zijn op verschillende plaatsen kapot en daardoor lekt het in de
buitenverblijven. De varkensstal is aangepakt, sommige wanden zijn vervangen en alles is geschilderd. De
andere gebouwen, als de Hooiberg, worden ook geschuurd en geverfd. De Hooiberg, het gebouw waar o.a.
de binnendieren zijn, is van binnen ook helemaal in een frisse nieuwe kleur geschilderd.
Op de laatste zaterdagochtend van de maand worden door een groep vrijwilligers klussen gedaan, waar
anders niet aan toegekomen wordt. Alle hulp is daarbij welkom, dus als u een keer wat wilt doen voor de
Zustertuin dan bent u van harte welkom op een klusochtend. Tijdens de koffie worden de werkzaamheden
verdeeld. Er is namelijk altijd wel wat te doen.
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Kerstbomen
Het is al weer even geleden, maar onze vrienden van De Tafelfonde 158 Bodegraven hebben in december
een mooie actie op touw gezet. In december zijn ze gestart met de verkoop van kerstbomen en de opbrengst
was ten gunste van De Oude Zustertuin. Met deze opbrengst kunnen we, doordat er inkomsten zijn gemist,
ons onderhoud netjes uitvoeren. Enorm bedankt.

Picknicktafels
Weggooien is zonde. Onze picknichtafels zijn volledig gerenoveerd en in de beits gezet. Zo kan weer genoten
worden van een mooie zitplek om wat te eten of te drinken. Er zijn ook nieuwe picknick tafels gekocht en die
zullen eerst goed behandeld worden en daarna zullen we ze ook in de tuin neerzetten. Het volgende project
zijn de parkbanken. Deze zijn ook aan een opknapbeurt toe.
Kwaliteitsbewijs en zoönose
De Oude Zustertuin moet voor iedereen een veilige plaats zijn! Alles wat onveilig is pakken we aan. Dit zijn
niet alleen zichtbare zaken als de speeltoestellen of losliggende tegels. Denk ook aan hygiëne en zoönose.
Een zoönose is een ziekte die van dier op mens overdraagbaar is. Om dit te voorkomen zijn er regels opgesteld
en moet ieder jaar een “zoönose-certificaat” worden gehaald Dit is ook dit jaar weer voor de bakker.
Aan de thuisbureaus wordt door de beheerder en bestuursleden gewerkt aan een Kwaliteitsbewijs. Dit is een
boekwerk waarin alle regelgeving voor kinderboerderijen gebundeld is. Alles wat je aan regelgeving doet en
de wijze waarop wordt, komt in een map. U moet denken aan onderwerpen over IR&E, dierziekten, aan- en
afvoerbeleid, veiligheid van speeltoestellen, functieprofielen et cetera. Dit is een behoorlijke klus, maar we
vinden het belangrijk dit ook administratief goed op orde te hebben.
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Weer activiteiten
We hebben al heel lang geen
activiteiten mogen organiseren. Geen
Knuffeluurtje of knutselactiviteiten of
speurtochten. Maar…er is verandering in gekomen. Op 10 juli was de
Zustertuin het decor van een
kleedjesmarkt voor kinderen. Dit was
daags na de persconferentie waar
weer
beperkingen
werden
afgekondigd. Daarom moesten we
echt aan een aantal regels voldoen en
dat bleek in de praktijk heel goed te
gaan. Iedereen was blij dat er weer
wat te doen was. De kleedjesmarkt
was een mooi succes. De reactie van
bezoekers: “dat moeten jullie vaker
doen”. Staat genoteerd!
Op 24 juli kon er in de Zustertuin worden gestoeprand. Sport en Welzijn organiseerde dit toernooi en wij
wilden hier graag aan meewerken. De belangstelling viel wat tegen omdat het in de vakantie viel. De
deelnemers hebben zich prima vermaakt en de besten zullen Bodegraven vertegenwoordigen tijdens het
Nederlands Kampioenschap in Arnhem
Het evenement Jam in the Park staat in de agenda voor 4 september 2021. Uiteraard nog onder voorbehoud
wat de COVID-maatregelen gaan brengen
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Fietsjes en flessen
We voelen ons erg gesteund door onze bezoekers. Zeker als er spontaan acties op touw worden gezet.
Linda De Haan-Blonk en haar zoon hebben
speelgoed ingezameld voor in de zandspeeltuin.
Twee antieke eiervervoerskisten die we op
zolder hebben gevonden, doen nu dienst als
verzamelbakken voor dit speelgoed. Ook zijn er
door haar loopfietsjes / skelters etc. gekomen,
waarmee jonge kinderen op het terrein kunnen
rondrijden. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
We vragen wel om na gebruik de fietsjes terug te
zetten op hun plaats bij de varkensstal.

Jasmijn Roor-Sijm heeft lege flessen ingezameld met
haar 3 zoons. Haar zoons hebben zelfs hun zakgeld
gedoneerd. Al met al is een mooi bedrag van 120 euro
aan ons gegeven.

(Voormalig) Welkoopterrein en watergang
Er is geen nieuws te melden over het Welkoopterrein. Dit zal nog wel even braak blijven liggen.
Het bestuur heeft ook contact met de Gemeente over de watergang, de sloot tussen De Zustertuin en het
Welkoopterrein. Er zijn gesprekken gevoerd en plannen gemaakt hoe en wanneer deze watergang opgeknapt
kan worden. Nu ligt de sloot weggestopt en hebben we de voederplaats moeten afsluiten in verband met
veiligheid.
De verwachting is dat voorjaar 2022 de grote werkzaamheden zijn afgerond en dat we ook de watergang
weer bij de Zustertuin kunnen betrekken.
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QR codes
Sinds begin dit jaar hangen op ons terrein QR-codes. Via deze QR-codes kunnen bezoekers makkelijk een gift
doen. Dit heeft ons al een paar honderd euro opgeleverd. Iedere euro die we ontvangen wordt, valt voor
zeker 100% ten goede aan de Zustertuin.
Zustertuin als rookvrije locatie
Vorig jaar zijn we door de GGD Hollands Midden en de Gemeente Bodegraven benaderd of we mee willen
werken aan de campagne “Op weg naar een rookvrij Hollands Midden”. Samen met wethouder Oskam
hebben we meegewerkt aan een promotiefilmpje. Wij willen ook dat kinderen in een rookvrije omgeving
opgroeien en zelf op latere leeftijd niet gaan roken. Om deze redenen is de Oude Zustertuin rookvrij.
De GGD heeft in diverse gemeentes in Hollands Midden een promotiefilmpje opgenomen en met dit initiatief
heeft de GGD een prijs gewonnen.
Heb je het filmpje nog niet gezien, kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=f48lBMbUMYo

WBTR
De besturen van verenigingen en stichtingen zijn op de hoogte van het bestaan van de WBTR , de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen. Kort gezegd komt het erop neer dat er verscherpte regels zijn die moeten
zorgen voor integer bestuur. Binnen ons bestuur is dit onderwerp besproken. Dit betekent formeel dat er
wat scherpere werkafspraken gemaakt moeten worden en zaken moeten vastgelegd waarvan je hoopt er
nooit mee te maken te krijgen.

vSKBN
De vSKBN is de samenwerkingsorganisatie van kinderboerderijen. Wij zijn lid van vSKBN en Mariëlle heeft
laatst de ledendag bijgewoond. Op deze dag hebben we veel informatie aangeboden gekregen, waar we nu
of later ons voordeel mee kunnen doen. Het thema Rookvrij komt geregeld aan bod en ook het eerdergenoemde kwaliteitsbewijs. En wat te denken van de wijziging Wet dieren? Hierin staat dat het niet is
toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde
manier te kunnen houden en huisvesten. Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen.
De vSKBN vertegenwoordigt ons in Den Haag en zeker voor onderwerpen als de wijziging in de dierenwet is
dit belangrijk. De Oude Zustertuin hecht veel waarde aan lidmaatschap van de vSKBN.
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Dag pony Wiske
Vrijdag 9 juli is waardig afscheid genomen
van pony Wiske. De laatste weken ging de
gezondheid van Wiske erg achteruit. Wiske
is rustig ingeslapen in bijzijn van haar
directe verzorgers. Met Wiske verliest De
Oude Zustertuin een iconische bewoner.
Ruim 20 jaar geleden kwam Wiske naar De
Oude Zustertuin. Ze was afkomstig van een
particulier en ze was erg verwaarloosd. In
de Zustertuin is ze warm ontvangen en
knapte ze snel op. Wiske bleef in de
Zustertuin.
Wiske is altijd op zichzelf geweest. We
hebben een aantal keer geprobeerd om
Wiske te koppelen aan andere pony’s,
maar zonder succes. Totdat vorig jaar
Rebbel en Phenix haar gezelschap kwamen
houden. Met Rebbel en Phenix was er een klik! Geweldig! Daar knapte Wiske van op. Op rustige momenten
mogen de paarden uit hun vak om op het veld te rennen en gras te eten. Het was vertederend om te zien dat
Wiske soms als een klein kind achter de andere twee pony’s hobbelde, vooral achter Rebbel aan want daar
was ze wel verliefd op. Ze waren een echte kudde. We zijn blij dat we Wiske haar laatste jaar goed gezelschap
hebben kunnen geven.
Wiske was altijd erg ondeugend, wist eten uit kinderwagens snel op te merken…ze galoppeerde graag nog
een rondje voor je weg als je haar weer terug wilde brengen naar de stal. Als ze aan het halstertouw wandelde
op de tuin, liet ze zich graag aaien door kinderen. Als oudste bewoner van de Zustertuin mocht Wiske in 2014
het Uilennest openen. Als een waar paradepaard bracht ze tijdens de opening het naambord “Uilennest”.
Wiske was gevoelig voor hoefbevangenheid, een aandoening aan haar hoeven waardoor ze kreupel werd.
Als ze er last van had, knapte ze vaak snel op door voeding aan te passen of pijnstilling te geven. Deze keer
alleen niet meer. Sinds mei dit jaar kreeg ze last en ze werd niet beter. De laatste weken kreeg ze
verschillende medicijnen, maar toch ging ze achteruit. Haar leeftijd en daarbij behorende aandoeningen als
artrose, speelden wellicht ook een rol. Niemand weet hoe oud Wiske precies is geworden. Naar schatting is
ze ruim 35 jaar geworden en dat is voor een pony een meer dan respectabele leeftijd.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die Wiske altijd liefdevol hebben verzorgd. Wij willen
dierenartspraktijk DAP bedanken. Zij hebben jarenlang pro deo aan Wiske gezondheidszorg geboden.
We zullen Wiske missen.
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We zoeken gastheren of gastvrouwen die in de middag de gebouwen kunnen openstellen.
De tijden zijn van 14-17 uur.
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.

Contactgegevens
Marielle Spijker:
Bob Brouwer:
Rob Peters:
Cor van den Hoven:

DeOudeZustertuin@Gmail.com
SecretarisZustertuin@Gmail.com
PenningmeesterZustertuin@Gmail.com
VoorzitterZustertuin@Gmail.com

Sponsoren, donateurs, iedereen die via een actie heeft bijgedragen:
Namens iedereen van de Oude Zustertuin
Heel Erg Bedankt
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