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De Oude Zustertuin in de Bodegraafse samenleving 
Bestuur en medewerkers willen de Oude Zustertuin als kinderspeel- en dierenpark uitdrukkelijk positioneren 
ín de Bodegraafse samenleving. De tuin is publiekelijk gratis toegankelijk en is er voor iedereen. Veel vaste 
bezoekers en organisaties kennen de Oude Zustertuin. Vrijwel dagelijks ontvangen wij tussen de 40 en 50 
bezoekers en bij mooie dagen loopt dit ruim op. Bij speciale activiteiten zijn dat er uiteraard veel meer. Naar 
schatting bezoeken circa 20.000 tot 25.000 mensen jaarlijks de Zustertuin. De Oude Zustertuin is ook 
opgenomen in een door Landal opgezette fietsroute door Bodegraven. Op de website 
www.BuitengewoonBodegravenReeuwijk.nl, een website met recreatietips in de gemeente, komt de 
Zustertuin uiteraard ook voor. 

De belangrijkste doelstelling van de Zustertuin is het bieden van een speelmogelijkheid aan kinderen, mét 
een educatief doel. Al spelend komen kinderen vanaf hele jonge leeftijd tot in de pubertijd in contact met 
dieren. Tijdens de zogenoemde ‘knuffeluurtjes’ op de woensdagochtend kunnen kinderen met kleine 
kooidiertjes in de Hooiberg knuffelen, deze verzorgen en voeren. Weidedieren (schapen, geiten) mogen 
worden gevoerd en in de twee speelhoeken kan worden gespeeld. 

Volwassenen maken ook dankbaar gebruik van de Zustertuin om te ontspannen en weg te zijn van de 
dagelijkse beslommeringen. 

 

2021 Inleiding 
Net zoals 2020 was 2021 een jaar waarin bedrijven, instellingen en particulieren gebukt gingen onder de 
maatregelen van de coronapandemie, zo ook de Oude Zustertuin. 

2021 startte met een lockdown, die voor de Zustertuin heeft geduurd tot 27 maart. Op die dag konden wij, 
in goed overleg met het team Veiligheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, onze poorten weer openen 
voor bezoekers. Daarmee waren wij een van de weinige kinderboerderijen die open konden, onder de 
voorwaarde dat de gebouwen gesloten bleven. Vanwege de grote ruimte die ons terrein kenmerkt, vielen 
we onder de uitzonderingsregel ‘buitenspeeltuin’ en dat gaf de mogelijkheid de poorten te openen. En vanaf 
die dag is het druk geweest met bezoekers. Veel ouders en grootouders kwamen met hun (klein) kinderen 
langs en vertelden dat zij het zo fijn vonden, dat ze er weer even uit konden. 
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Welke activiteiten passeerden er wel… en niet in 2021 
 

Geen Open Dag op Koningsdag 
Op Koningsdag, 27 april hebben wij niet de traditionele Open Dag kunnen organiseren. De nog steeds 
geldende corona-beperkingen lieten dit niet toe. 

 

NL Doet op 29 mei 
Op 29 mei namen we deel aan het landelijke NLdoet. Normaliter valt deze doe-dag altijd in maart, maar dit 
jaar is die verschoven naar eind mei. 

Met hulp van onze vaste groep vrijwilligers en wat NLdoet vrijwilligers, waaronder een medewerkster van 
het organiserende Oranjefonds, is het ganzenvak onder handen genomen. Een deel van dit vak is door een 
hek afgescheiden en is een bloemen- en insectentuin geworden. We hebben nog verdere plannen met deze 
locatie, maar die hangen samen met de werkzaamheden rond de sloot. 

 

Basisscholen op bezoek 
In juni en juli zijn er verschillende groepen van basisscholen komen spelen. 

 

Kleedjesmarkt 
Een Zustertuin zonder activiteiten voor kinderen is een ongezellige boel. Op 10 juli hebben we een 
kleedjesmarkt georganiseerd op het voetbalveld. We moesten wat maatregelen treffen, door het hele 
voetbalveld af te bakenen, bij de ingang werd op gezondheid gecheckt en werd het aantal aanwezige 
bezoekers geteld zodat niet het maximaal toelaatbare aantal overschreden werd. 

Deelnemende kinderen moesten zich van tevoren opgeven om niet over het maximum van 50 plekken te 
gaan. Het was erg geslaagd en gezellig. We hebben ook nog wat speelgoed verkocht, dat we over hadden 
van de niet plaatsgevonden Open Dagen. 

De waardering van de bezoekers voor dit initiatief was groot en de nadelen van de maatregelen hebben op 
geen enkele manier tot problemen geleid maar kon enkel op begrip reken. 

 

Stoepranden 
Op 24 juli kon er in de tuin worden “gestoeprand”. Sport en Welzijn Bodegraven organiseerde dit toernooi, 
als voorbereiding op het Nederlands Kampioenschap Stoepranden in Arnhem, later dit jaar. Doordat deze 
activiteit midden in de vakantieperiode viel, was de belangstelling wat minder. 
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Jam in the Park 
De Zustertuin heeft de filosofie dat zij ruimte moet bieden aan allerhande maatschappelijk culturele en 
activiteiten. Het is aan het bestuur om hiervoor toestemming te geven. 

Op 11 september vond Jam in the Park plaats op ons terrein, een muziekfestijn dat zich kenmerkt door het 
optreden van verschillende bandjes, zonder dat er vooraf is geprogrammeerd wie welke muziek komt spelen. 
Dit werd door het evenementenbureau Startistic Entertainment georganiseerd. Het terrein werd tijdens het 
evenement gesloten en alleen mensen met een QR-code en een kaartje mochten naar binnen. Het principe 
van De Oude Zustertuin is dat het terrein altijd voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar voor deze keer 
hebben we een uitzondering gemaakt om – achteraf – in de tijd waarin iets georganiseerd kon worden 
mogelijk te kunnen maken.  

 
Kunstroute 
Het weekend erop, 18 en 19 september, stonden twee kunstenaars op ons terrein. De Kunstroute, die door 
heel Bodegraven en Reeuwijk liep, deed ook de Zustertuin aan en de lokale kunstenaars konen hun creatieve 
producten tonen. 

 
Knuffeluurtje 
We zijn op 8 oktober weer begonnen met knuffeluurtje voor de allerkleinsten. De jonge kinderen mogen dan 
een cavia en konijn aaien en voeren en leren zo gaandeweg om te gaan met dieren. 

Toen vanaf 6 november de gebouwen weer dicht moesten, hebben we het knuffeluurtje aangepast en in een 
‘to-go’ jasje gestoken. In november en december werd de hele activiteit buiten georganiseerd en werd er 
geen koffie en thee geschonken voor de volwassenen. 

 

Poppentheater in de tuin 
Op 3 november is er een poppentheater-voorstelling gegeven door Els van den Burg, namens de Culturele 
Commissie Bodegraven. Dit kon gelukkig net plaatsvinden voor de maatregelen weer strakker werden, want 
deze activiteit was al eens verplaatst vanwege de coronamaatregelen. 

 

Speurtocht Scouting Bolaro 
Scouting Bolaro benaderde ons met de vraag of zij een speurtocht, die zij in Bodegraven organiseerden, over 
ons terrein mochten laten lopen. Uiteraard kan dat! En zo is op 18 december die speurtocht over onder 
andere ons terrein gehouden. 

 

Wat verder niet doorging…. 
SafeWings, een stichting voor pleegkinderen, is het hele jaar niet langs geweest. Hun cliënten komen normaal 
enkele zaterdagen per jaar, begeleid met volwassenen spelen in de Zustertuin.  

De Vakantiespelen zijn in 2021 niet doorgegaan en dus ook niet bij ons langs geweest. Jaarlijks mogen wij 
hen ontvangen. Wij hopen met hen, dat dit in augustus 2022 weer het geval kan zijn. 
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Dieren 
De kernactiviteit van de Oude Zustertuin is het houden van dieren in een kinderboerderij, met als doelstelling 
dat dit educatief is voor onze bezoekers en wij op die wijze invulling geven aan een maatschappelijke taak. 
Een tweede kerntaak is het hebben en in stand houden van een speeltuin.  

 

Aanwezig dieren op   31 dec 2020   31 dec 2021 
Schapen     6      5 
Geiten    10    14 
Pony’s      3      2 
Varkens     2      2 
Konijnen   12    13 
Kleine knaagdieren  23    21 
Pluimvee   30    35 
Volièrevogels   40    50 
Watervogels   10      0 
 

Er zijn dit jaar negen geitenlammeren geboren. Vijf zijn er verhuisd naar particulieren en we hebben er vier 
gehouden. De beheerder houdt nauwkeurig bij welke dieren afstammen van moederdieren; welke dieren 
vervolgens de kinderboerderij moeten verlaten en welke kunnen worden gehouden. Uitwisseling van dieren 
vindt vaak plaats met andere kinderboerderijen in de wijde omtrek. 

Er zijn twee schapenlammeren geboren, die ook zijn verhuisd.  

In juli hebben we onze oude pony Wiske in moeten laten slapen. Ze was 36 jaar geworden, wat erg oud is 
voor een pony. Zij knapte niet meer op van ‘hoefbevangenheid’, een ziekte die bij paarden en pony’s kan 
voorkomen en veel pijn veroorzaakt.  

We hebben dit jaar 21 dieren opgenomen van particulieren; zes kippen, twee konijnen, zeven cavia’s en zes 
volièrevogels. Eén konijn is zonder overleg achtergelaten, maar dit beestje is gelukkig herplaatst na een 
bericht op Facebook. 

 

Toch weer vogelgriep 
Vanaf 29 oktober werden we weer geconfronteerd met vogelgriepmaatregelen. De dieren moesten worden 
afgeschermd van wilde vogels. Onze grotere hoenderen en kippen hebben altijd al een dicht verblijf en 
hoeven niet speciaal opgehokt te worden. Voor de watervogels moesten we wel maatregelen treffen. Dit 
betekent dat we de watervogels op één vak moeten houden, zodat ze niet de sloot in kunnen of langs de 
slootkant kunnen scharrelen. Er moeten verse waterbadjes dagelijks neergezet worden, zodat ze kunnen 
drinken en wassen. Dit wordt altijd een enorme natte modderbende, waardoor van deze watervogels niet 
lekker droog kunnen zitten. Dit is zeker niet bevorderlijk voor hun gezondheid en het welzijn.  

Daarom is eind 2021 besloten de vier ganzen en drie eenden te herplaatsen naar een dierenstichting in 
Nieuwe Wetering. De maatregelen van de vogelgriep duren de laatste jaren zeker een half jaar tot driekwart 
jaar en we willen onze dieren niet zo’n lange tijd op die manier huisvesten. 
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Zoönose en chlamydia 
In 2021 is wederom het Zoönose keurmerk behaald en ook voor de Chlamydiacheck zijn we geslaagd. Dit 
houdt in dat wij in de Zustertuin werken volgens bepaalde protocollen, die bij naleving voorkomen dat ziektes 
van dieren overslaan op mensen en die zodoende de veiligheid van mens en dier garanderen. 

 

vSKBN 
De Oude Zustertuin is lid van de landelijke Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen Nederland. De 
beheerder heeft op 2 juli een ledendag van deze vSKBN  bijgewoond en 25 november heeft ze online aan een 
vergadering van deze vereniging deelgenomen. 

 

Onderhoud 
De bouwploeg heeft veel gebouwen geschilderd het afgelopen jaar. De varkensstal en Hooiberg hadden 
opknapwerk nodig. Het dak van de volière is vernieuwd en alle binnenwanden van de Hooiberg hebben 
nieuwe frisse lik verf gekregen. 

Met NL Doet op 29 mei is gestart met het aanleggen van de insectentuin. We hebben bakken gemaakt voor 
beplanting, er is een fraaie een pergola geplaatst die werd gemaakt door een van onze vrijwilligers en naast 
ons eigen insectenhotel hebben we er nog twee gekregen! De klusklas van IKC Schatrijk en Karwei hebben er 
twee gemaakt voor ons, een prachtig initiatief van die school én plaatselijke ondernemer. 

De picknicktafels zijn grondig onder handen genomen. Alle tafels zijn gedemonteerd, waar nodig hersteld, 
geschuurd en gebeitst en weer gemonteerd. De parkbanken zijn momenteel in onderhoud en worden in de 
lente van 2022 teruggeplaatst. 

Op 27 september hebben stratenmakers onder andere rond de volière en bij de ingang aan de Overtocht 
oude straattegels vervangen, de grond geëgaliseerd en zijn er nieuwe tegels teruggelegd. Daardoor is de 
ingang van de tuin en de omloop rond de volière erg opgeknapt.  

De grote populier aan de Overtocht is gerooid. Deze werd steeds slechter en zou geen jaren meer veilig 
meegaan. Nu er nog geen bebouwing op het oude Welkoop terrein is, kon de boom gemakkelijk worden 
verwijderd. In plaats van die boom zijn er drie nieuwe bomen geplant in vak 1.  

De walnotenboom in het paardenvak is doodgegaan en 28 september verwijderd. Hier moet nog een nieuwe 
boom voor terug komen. Met de gemeente is een herplantingplan voor bomen overeengekomen. 

 

Waterdoorgang 
Op 1 november is in opdracht van de gemeenten en in nauwe samenwerking met ons begonnen met 
slootonderhoud. De sloot is uitgebaggerd, de dam achter het konijnenplein is verwijderd, er is een nieuwe 
natuurlijke schoeiing geplaatst over de hele lengte van de sloot en er zijn twee dammetjes in gemaakt. Dit 
geeft een speels effect, maar vooral wordt het waterpeil van het grondwater (nodig voor het fundament van 
de kerk en bebouwing rondom de kerk) op hoogte gehouden. 

Helaas hebben we eind van het jaar wateroverlast ondervonden. Door de herinrichting van de watergang 
zou dit tot de verleden tijd moeten behoren, maar het is helaas weer teruggekomen. (* 1 maart 2022: de 
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oorzaak is gevonden en de uitloop van een rioolbuis in de sloot is omgelegd. Dit heeft het waterprobleem 
opgelost). 

De paardenwei blijft erg modderig en drainage van dat stuk grond is waarschijnlijk nodig. Dit wordt een 
project voor 2022. 

 

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
 
Het in stand houden van een dieren- en speelpark als de Zustertuin vraagt inzet van veel vrijwilligers. Het 
bestuur prijst zich gelukkig dat hij op een grote groep Bodegravers (en zelfs een aantal uit omliggende 
gemeentes) een beroep kan doen. 

 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 6 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden). 
In de zomer is het bestuurslid Technische zaken gestopt, maar in december is deze vacante functie ingevuld. 
De public relations- functie is nog vacant en wordt tijdelijk vervuld door voorzitter, secretaris en beheerder. 
Er zijn wel twee vrijwilligers met interesse in de functie of bepaalde taken ervan. Met deze vrijwilligers zijn 
we in januari 2022 in gesprek. 

 
Vaste medewerkers 
Sinds oktober 2008 is er één betaalde kracht werkzaam, de beheerder. In 2021 was dit 18 uur per week. Sinds 
juni 2018 is er één betaalde kracht bij gekomen voor 8 uur per week in de functie van Dierverzorger. Beide 
zijn in dienst van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Op 1 januari 2022 start een derde gemeentelijk betaalde 
kracht voor 8 uur per week.  

 
Vrijwilligers 
In 2021 zijn er twaalf nieuwe vrijwilligers gestart! Dit zijn weekendvoerders, dierenverzorgers doordeweeks, 
gastvrouwen en klussers. Erg leuk dat er zoveel nieuwe en enthousiaste vrijwilligers bij gekomen zijn. 

Er zijn drie vrijwilligers gestopt. Eén iemand om gezondheidsredenen, een ander i.v.m. een gestarte opleiding 
en een derde i.v.m. het vinden van betaald werk, na bij ons drie jaar te zijn geweest en de taal beter hebben 
leren begrijpen en spreken.  

 
 

In memoriam Jos Korver 
Tot ons grote verdriet is in november van dit jaar onze vrijwilliger-van-het-eerste-uur Jos 
Korver overleden. Vanaf het prille begin was Jos betrokken bij de Zustertuin, aanvankelijk 
als penningmeester en later als gewaardeerd lid van de bouwploeg. Rond de organisatie 
van de jaarlijkse Open Dag was Jos een vaste schakel, waar iedereen op kon rekenen. Het 
verliezen van Jos heeft iedereen erg aangegrepen. Wij gedenken hem met respect. 
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Per 31 december 2021 zijn er: 

 zes bestuursleden 
 zeventien dierenverzorgers doordeweeks 
 vijf zaterdagvoerders 
 acht zondagvoerders 
 vijf gastvrouwen / gastheren 
 zeven leden van de bouwploeg 
 vijf van de groenploeg 
 vier vrijwilligers in de  activiteitencommissie 
 vijf overige vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het afsluiten van de tuin 
 drie vrijwilligers voor de Open Dag commissie. 

Verschillende vrijwilligers vervullen meer dan een functie.  

De Vrijwilligers Informatie Avond die we altijd in januari houden, kon helaas niet doorgaan door Corona-
maatregelen. Het bestuur heeft een uitgebreide nieuwsbrief gestuurd naar alle vrijwilligers met daarbij een 
waardebon om thuis een film bij Pathé te kunnen kijken.  

De beheerder heeft voor de vrijwilligers een verslag gemaakt van haar werk als (toen bijna) 12 ½ jaar 
beheerder, ze was 1 april 12 ½ werkzaam in De Oude Zustertuin. Ze noemde wat dierenfeiten somde en leuke 
herinneringen op  

Helaas kon begin september ook de jaarlijkse barbecue niet doorgaan voor vrijwilligers en hun familieleden. 
De corona-maatregelen leidden ertoe dat een barbecue met zovelen en met de mogelijkheid tot gezellig met 
verschillende mensen kunnen praten, niet mogelijk was. In december kregen de vrijwilligers allemaal een 
speculaaspop en een kerstster. We willen de vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet en zonder de 
bijeenkomsten is het lastig om waardering uit te spreken. 

 
Stages / Halt / Raad van Kinderbescherming 
Dit jaar zijn er twee stagiaires dierenverzorging geweest en één daarvan heeft bij ons zijn Proeve een vorm 
van examen) afgelegd. Daarnaast zijn er twaalf maatschappelijke stagiaires geweest in de vakanties en op 
zaterdagen.  

Er zijn geen cliënten via Halt aan de Zustertuin aangeboden. 
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Donaties en acties 
We voelen veel ondersteuning voor ons werk door initiatieven van bewoners en acties in Bodegraven. Bij een 
van de initiatieven zijn fietsjes/ stepjes/ speelgoedautootjes verzameld waar kinderen gebruik van kunnen 
maken. Ook staan er bij de zandbak twee kisten met zandbakspeelgoed. Een ander lovenswaardig particulier 
initiatief is ingezet door twee kinderen die statiegeld van plastic flessen hebben verzameld. 

In 2021 heeft de Zustertuin meer dan de voorafgaande jaren giften ontvangen, doordat bezoekers via een 
QR-code op eenvoudige wijze een bedrag aan de tuin kunnen schenken. En in een aantal gevallen is de 
donatie ook hoger dan voorheen. Het hoeft geen betoog, dat wij hier blij mee zijn. 

Tafelronde 158 Bodegraven heeft in december 2021 voor de tweede keer een Kerstbomenactie gehouden 
waarvan wij de opbrengst zullen ontvangen. Bij de Rabo Clubsupport Actie stonden we voor de derde keer 
in de top 3 van de regio en dat leverde een mooi bedrag. De Zustertuin heeft geen leden die opgeroepen 
kunnen worden te stemmen bij de Rabo Clubsupport. Dat wij hoog scoren zien we vooral als waardering voor 
de vrijwilligers die veel tijd en energie 

 

Van de bestuurstafel 
Ondanks de Corona beperkingen en het ontbreken van de Open Dag was 2021 organisatorisch een druk jaar. 
Aanvullend op de eerdere teksten in dit verslag, willen we het volgende nog benoemen. 

 

Kwaliteitsbewijs vSKBN 
De al hierboven genoemde vSKBN heeft een kwaliteitsbewijs ontwikkeld, waar kinderboerderijen aan kunnen 
voldoen. Het bestuur moet dan een dossier overleggen waaruit blijkt dat er op een vastgestelde manier veilig 
en gezond wordt gewerkt, dat de risico-inventarisatie en evaluatie in orde is en dat elke betrokkene weet 
wat zijn of haar taak is. Kortom heel veel dagelijkse processen moeten worden vastgelegd. De beheerder is 
samen met het bestuur bezig dit allemaal in orde te brengen. Ondanks het vele werk zijn dergelijke processen 
noodzakelijk om over alles kritisch na te denken. 

 

Afscheid burgemeester Van der Kamp 
Op 31 augustus nam burgemeester Van der Kamp afscheid van de gemeente. Samen met het voltallige 
college en een aantal ambtenaren heeft de burgemeester De Oude Zustertuin bezocht. Naast bestuurders 
van de Zustertuin, waren diverse afgevaardigden van andere maatschappelijke organisaties in de Zustertuin 
bij dit afscheid. Wij zijn trots dat wij uitgenodigd zijn om dit te faciliteren en tekent de relatie met de 
gemeente.  

 

e-Boekhouden 
De boekhouding is gemigreerd naar e-boekhouden. Dit programma werkt efficiënter en minder foutgevoelig 
dan het tot dan toe gebruikte pakket. Dankzij de koppeling naar de bank worden automatisch bankmutaties 
ingelezen en kunnen aan de boekingen de facturen of bonnetjes gekoppeld worden.  
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Op 1 juli 2021 is de WBTR van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. 
De wet is ook van toepassing op onze stichting. Een inventarisatie heeft inmiddels uitgewezen dat de statuten 
van onze stichting zullen moeten worden aangepast. Het bestuur buigt zich nu over deze materie en zal in 
2022 de noodzakelijke stappen zetten. 

 

 

 

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 is als volgt: 

Cor van den Hoven, voorzitter 

Bob Brouwer, secretaris 

Rob Peters, penningmeester 

Rob van der Meiden, bestuurslid technische zaken 

Fien van Adrichem, bestuurslid activiteiten 

Albert Keulen, algemeen bestuurslid en erevoorzitter 

 

 

Beheerders: 

Marielle Spijker 

Ilona van Leeuwen 


