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Onze Nieuwsbrieven van de Kinderboerderij 

 
 

Beste lezer, 

 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze Stichting De Dierencapel 
leek het ons een fijn idee om alle nieuwsbrieven uit die tijd te bundelen. Op 

drie niet meer vindbare brieven na, zijn alle andere in dit boek verzameld. 

 

De kinderboerderij – door vrijwilligers en vaste bezoekers kortweg “kiboe” ge-

naamd – bestaat uiteraard al langer dan 25 jaar. Begonnen is het al aan het 
begin van de jaren 1970. Maar om een en ander in het contact met de ge-

meente te kunnen regelen was er een rechtspersoon nodig. Daarom werd in 
1992 deze officiële stichting opgericht. 

Weer een paar jaar later begonnen we met het uitbrengen van nieuwsbrieven; 
eerst jaarlijks, daarna onregelmatig meermaals per jaar en uiteindelijk tot aan 

de dag van vandaag vier keer per jaar. 

 

De nummering van de nieuwsbrieven is meerdere keren weer opnieuw bij 1 
begonnen zodat nummer 60 tegelijkertijd de 67e nieuwsbrief is. In het begin 

heette dit krantje nog Dierencapel-Nieuws. Om de druk te kunnen bekostigen 
stonden er aanvankelijk ook nog advertenties van sponsors in het blad. 

 
Blader en lees in dit boek hoe we lief en leed met onze lezers deelden en dat 

ook nog steeds doen. We wensen je hierbij veel leesplezier en vermaak bij het 

bekijken van de foto’s (in het begin nog tekeningen!) die een mooie inkijk in 
steeds veranderende tijdsbeelden geven. Ook de ontwikkeling van wat met de 

computer mogelijk was is mooi te volgen. De opmaak werd gaandeweg 
rustiger en eenvormiger – laten we zeggen professioneler. Niet lang vóór ons 

jubileum was het financieel zelfs haalbaar om over te stappen van zwart-wit 
naar kleur.  

 
Opdat nog vele generaties vrijwilligers, dieren, donateurs en bezoekers de 

kiboe in leven mogen houden! En hopelijk is er over 25 jaar weer een boek 
met verzamelde nieuwsbrieven. Op naar het jaar 2042! 
  

 
Amsterdam, zomer 2017 
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Al deze dieren 

met  hun eigen verhaal en verleden, 

hun eigen achtergronden 

en al hun eigen dingen 

die gebeurd zi j n .  

I k  probeer hen beter te observeren 

en meer van hen te genieten 

en zie hoe z e  hun eigen weg gaan 

met een heel  vanzelfsprekende 

gratie en natuurlijkheid. 

I n  h u n  blikken is iets 

dat me steeds weer verwondert. 

Hoe Cindie kijkt  en Simone,  

Kaa t je en Tanja,  Bambie, Bee rt j e ,  de hee 1 kleine k0nij:n.:t:je s , 

en alle anderen. 

Z e  zi jn  zelfstandige individueI!l., 

met een eigen persoonlijkheid,  

eigen gevoelens en een eigen innerlijkheid, 

net als wi j .  

Ook de kippen,  ganzen, eenden en w a t e r  nog meer rondloopt hier 

zie  ik met andere ogen dan ik vroeger deed .  

Z e  vervolgen hun leven,  net als w i j ,  

z e  gaan verder ,  als w i j ,  

bewogen door dezelfde kracht.  

Dezelfde adem als de onze is ook hen gegeven. 

Hun tocht gaat verder ,  

het is heel  spannend er 'Q,e.el van ui t--�_te maken, 

naar hen te kijken en te luisteren ,  

want ook de geluiden die ze maken 

vervullen me steeds weer met verrukking. 

Ben Akkermans, 18-12-95.  

r 
\., .•.. 

5



Kerst ; n  Amsterdam 

d ; e  d ; t  nummer m o g e l i j k  hebben g e   

m a a k t -  D a a r n a a s t  w ; l l e n  w ; j  de B o e k   

b i n d e r ; j  b e d a n k e n  voor a l l e  h a n d -  en 

s p a n d i e n s t e n ,  z e a l s  het bedrukken van 

o n z e  K e r s t k a a r t e n _  

D i t  i s  o n z e  tweede D i e r e n c a p e l n i e u w s _  

0  H e t  i s  d e  b e d o e l i n g  om 4 keer per 
"'-"----�·', 

j a a r  u i t  te k o m e n .  

E l k  s e i  zc>en komt een n i  euw nummer _  

Het v o l  g ( � n d e  nummer komt r a n d  P a s e n  

D a 1 :  i s  cn.r  s  i n  het v o o r j a a r _  

M e n  kan d a n  n a g  donateur w a r d e n ,  een 

d i  er adop · Leren of een s t e u n b e d r a g  of 

g i f t  g e v e n .  

I e d e r e e n ,  d i e  mee w i l  d e n k e n  i s  van 

harte w e l k u m .  

D a a r n a a s t  k u n n e n  w i  j n a g  s - 1 :eeds v r i  j -  

Tot z i e n s  op de D i e r e n c a p e l  

De r e d a c t i e :  M a r t i n ,  M a r g a r � t h a ,  Rob 

en W i m  w e n s e n  j u l l i e ;  N a g  een h e e l  

d i e r v r i e n d e l i j k  en v o o r s p o e d i g  1 9 9 6 .  
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I k  stop met m 1 J n  tropisch aquarium maar er zitten nog wat v i s s en  en 
waterplahten i n .  A l s  u  een goed onderkomen voor ze heeft mag u ze gratis 
komen afhalen b i j  Rob Kloppenburg, Houtmanstraat 17 h ' ,  6243228. 

Vissoorten: 2 Samatraantjes (goene variant) 
i Labeo bicolor (vuurstaart) 
1 Botia macracantha (down modderkruiper c a . l c m )  
2  Corydoras aeneus "stofzuigertjes"  
2  Corydoras melanistius 11 11 

en nog Guppie 
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Giro-sktie voor de boerderij. 

Missschien vraagt u zich af waarom we dit jaar weer een aparte geldwervingsaktie voor de 
bocrdeiij zijn gestart,' (De brief plus giro daarvoor heeft u reeds ontvangen als het goed is). 
De reden is dat wij pveliswaar subsidie krijgen, maar wij moeteii dan nag altijd 1/3 tot de 
helft van de exploitstie van de boerderij zelf opbrengen. Elk jaar opnicuw. 
Komendjaar bijvootbeeld, moeten we zo'n fl0.000,= zien te verzsmelen. Dat is niet niks, 
en met eietenverkoop, doneteurs en losse giften kun je dat niet trekken. Vandaar. 
Wij hopen daarom op uw begrip en medewerking. 
Denk bi} het invullen van de giro aan bet voortbestaan van de bocrdetij. Alleen met 
voldoende steun uit de buurt is het mogelijk telkens door te gaan. 

Bi} voorbaat hartelijk dank voor al zrw giften. 

Met vriendelijke groet, 

Henny Oosterom, 
namens bet bestuur van de boerderij. () 
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E E N  D I E R V R I E N D E L I J K E  

erstmis is traditiege 
trouw een periode 
waarin de mensen stil- 

staan bij het leed in de wereld. 
De Dierenbescherming wil in 
deze tijd van bezinning de aan 
dacht vestigen op het leed dat 
dieren ondergaan in de bio 
industrie en bij de plezierjacht. 
Als u vlees wilt eten tijdens de 
kerstmaaltijd, kies clan voor 
scharrelvlees of biologisch vlees. 
Maar ook zonder vlees kunt u 
een heerlijk kerstmenu bereiden. 
Om her u gemakkelijk te maken, 

· hebben wij voor u een smakelijk 
kerstrnenu samengesteld, waar 
bij we her dessert aan uw eigen 
smaak overlaten. 
-�ii�;i!9��:?�soep - 

Inqredienten ( 4 pers.): 
200 g ui 

3 teentjes knollook 
100 g roomboter 

1 llinke winterwortel, geschrapt en in 
kleine stukjes 

3 aardappelen, geschild 
1 kg pompoenvruchtv]ees 

I liter melk 
2 theelepels bouillonpoeder 

grofgemalen peper 
· zout 

Smoor ui en knoflook in de boter 
· zonder te laten kleuren. Voeg clan 
· peen, aardappel en pompoen 
-toe.Doe de melk en de bouillon 
, poeder erbij en laat de pompoen 
op een klein vuur gaar worden. 

Laat afkoelen, pureer het geheel 
met een staafmixer. Voor het ser 
veren op smaak brengen met 
zout, bouillonpoeder en wat 
peper. Eventueel kunt u met een 
lepeltje creme fraiche de soep 
extra feestelijk maken. 

�[�§I��li�tlit�;�c 
Ingredienten ( 4 pers.): 

(Voor de lasagne:) 
16  stronken witlof 

1 /, Ii ter room 
klein beetje zetmeel 

2 00 g gorgonzola-creme 
4x3 lasagnaplakken (kant en klaar) 

I 00 g geraspte Parmezaanse kaas 
(Voor de honingsaus:) 

1h liter witte wijn 
2 ectlepels honing 

boter 

De witlof in kleine, dunne 
reepjes snijden en aanbakken, 
afblussen met de room en laten 
inkoken. Eventueel afbinden met 
zetrneel. 
De witlof moet knapperig blij 
ven, maar wel goed dik zijn. Als 
de witlof afgekoeld is, de gor 
gonzola in blokjes snijden en 
door de witlof mengen. 
Het mengsel tussen de lasagna 
plakken verdelen en de 
Parmezaanse kaas ertussen 
strooien. De lasagna afbakken 
totdat hij warm is. Voor de saus 
de witte wijn laten indampen 
met de honing tot een derde deel 
en dan opkloppen met de boter. 
Op smaak brengen. 
De lasagna in het midden van 
het bord plaatsen en de saus 
eromheen dresseren. 

Aardappel gnocchi met 
·. gebakken paddestoelen 

Inqredienten ( 4 pers.): 
1 bosje aspergetips 

500 g drooggekookte aardappelen 
3 scharrel-eidooicrs 

100 g bloem 
200 g gemengde chanipignons 

boter 
2 teentjes knollook 

2 0 g gehakte peterselie 
peper en zout 

Aspergetips beetgaar afkoken en 
koudspoelen. Aardappelen d< ) 
pureeknijpers drukken en vei 
men gen met de eidooiers en de 
bloem, en hiervan een deeg kne 
den. Van dit deeg pillen rollen en 
laten opstijven. Van de pillen 1 cm 
dikke staafjes snijden en deze in 
ruim water koken totdat ze ko 
men bovendrijven. Daarna koud 
spoelen. De champignons in de 
boter bakken, de knoflook geperst 
toevoegen. De gnocchi toevoegei1 
en de asperges op her laatste 
moment toevoegen. Even door 
bakken en peterselie toevoegen. • 
Op smaak brengen met peper en 
zout. Op een bord dresseren. 

De recepten staan in het boekje 

'100 vegetarische toprecepten', met 

recepten van de beste chefkoks van 

Nederland. Dit boekje is samengesteld 

door de Nederlandse Vegetarlersbond en 

uitgegeven door Kosmos-Z & K Uitgevers 

B.V. (ISBN 90215 2604 2). 

75 j o o r  D i e r  N O V E M B E R  1 9 9 5  [ilm 11



TE KEN JE EI  GEN KIP OF HAAN 

Hi erb i j wi l Ien we ieder een - van k1e-in tot groot - ui tnodi qen om haar of 
z i j n  eigen k ip  of haan te tekenen. 
Zoa l s  de meeste van onze bezoeker s �·Je1 wet en, l  open er een he l eboe l 
verschi l  Iende soorten kippen rond op de boerderij: van groat tot k l e  i n  ,  
van tam tot schuw, van luidruchtig tot rustig ,  van e.i qenwi js  tot meegaand, 
van bep l u i st  tot beveerd, met naakte sp i l lepoten  maar ook met warm beveer 
de poten, van di k tot dun,  van ( hee 1 )  jong tot ( hee 1 ) oud, . . . . . etcetera. 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over a l l e  versch i l l ende  k leuren (   
combinat ies )  d i e  ze hebben. 
Met deze voorbeelden �n met je eigen fantasie z i j n  er nog heel wat soorten 
kippen en hanen te bedenken . . . . .  en dus ook . . . . .  te tekenen.  Dus maak er 
wat van !  

Lever je tekening i n  op de kinderboerderij en doe dat voor l maart 1996 .  
Zet oak je naam erb i j .  We z i j n  erg benieuwd naar j u l l i e  kippen en hanen !  
De leukste en meest bijzondere exemplaren komen i n  het voorjaarsnummer te 
staan .  

( 
,_ 
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HANDBOEKBINDERIJ  SEUGL ING 
Grote Bickersstraat 271 1 0 1 3  KP Amsterdam Tlf. 626 40 60 

Voor het inb inden van 

boeken - tijdschriften - scripties - bladm uziek 
etc. 

Bovendien uw adres voor het bedrukken van 

agenda's - mappen - wenskaarten - foto's 

ook voor een exemplaar 
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bivakkeerden in een caravan op de  

walkant. Het was behelpen geblazen 

maar men had het er voor over, vooral 

ook om er met je neus bovenop te  

zitten en mee te maken hoe de  

werkzaamheden verliepen.  

Jammer was dat men toen kippen en 

een konijntje nam en die buiten lieten 

rondlopen, zonder pardon voor de net 

gestarte plantenstrook. Er ontstond 

natuurlijk onderlinge ruzie. Het  

gestarte tuintje werd geruïneerd en 

het genomen initiatief voor een bloe-

menstrook redde het niet meer. 
 

Ontstaan van de kinderboerderij de 

Dierencapel. 

In Purmerend bestond dierenmarkt op 

de 3de Pinksterdag. Het was een  

gewoonte om die dag naar Purmerend te 

gaan met je kinderen. 

Schattig waren natuurlijk die kleine 

geitjes en de walkant kregen nieuwe 

“bewoners”namelijk jonge geitjes. Maar 

ja zoals dat nog wel eens vaker  

gebeurt, de lieve kleine geitjes werden 

wat ouder en je moest ze zelf  

verzorgen. Die verzorging hield men 

niet vol. De dieren dreigden  

verwaarloosd te worden. Daar is Joop 

toen op in gesprongen en heeft de zorg 

op zich genomen, dat werd de start van 

de kinderboerderij. 

 

Joop is nog altijd actief, hoewel hij een 

dagje ouder is geworden. Elke dag  

krijgen de plantenbakken met Petunia’s 

die aan het hek van de kinderboerderij 

hangen nog zijn toegewijde zorg. 
 

Jolanda Hoekema 
 

JOOP EN DE BOEKHOUDING 

Mijn kennismaking met de                 

kinderboerderij en dus met Joop Capel 

dateert uit 1980. In dat jaar begon ik 

te werken bij het toenmalige               

Wijkcentrum De Gouden Reael en werd 

ik daar belast met de financiële        

administratie.  

Via het wijkcentrum kreeg de  

kinderboerderij (in die tijd nog geen 

zelfstandig rechtspersoon) subsidie van 

de afdeling Jeugdzaken van de  

Gemeente Amsterdam. Regelmatig  

kwamen Rudi Dorenbosch en later Joop 

Capel op het wijkcentrum langs met de 

bonnetjes voor voer, hooi, hout, verf, 

spijkers en wat al niet meer.  

Bij een kop koffie werd dan naast al 

het wel en wee van de dieren ook nog 

even de laatste dorpsroddels  

doorgenomen. Woensdagavond was de 

vaste bestuursavond op het  

wijkcentrum en regelmatig kwam Joop 

dan na zijn (betaalde) werk op de 

vrachtwagen en zijn (onbetaalde) werk 

op de kinderboerderij nog even langs 

om op zijn gemak een bakkie te doen en 

een shaggie te roken.  

Vanuit het thuisfront werd dan vaak 

gebeld met de vraag of Joop nog 

steeds op het wijkcentrum zat. 

Vele jaren later (inmiddels was de 

kinderboerderij een zelfstandige 

rechtspersoon) werd ik door Joop  

gevraagd om samen met Joop de Haan 

de kascontrole te doen.  

Als penningmeester van de Stichting De 
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Dierencapel paste Joop goed op de  

centen; er werd zorgvuldig nagedacht 

over elke uitgave. In die tijd was er nog 

geen computer en werden alle  

inkomsten en uitgaven op  

14 kolomsvellen gerubriceerd  

bijgehouden. Het heeft Joop de nodige 

hoofdpijn bezorgd om de  

vierkantstellingen met behulp van zijn 

telmachine kloppend te krijgen. Maar 

het was zijn eer te na en, hoe vaak hij 

ook moest natellen, hij zorgde ervoor 

dat de vierkantstellingen tot op de 

laatste cent kloppend waren, zodat de 

kascontrolecommissie haar werk kon 

doen.  

Toen de computer ook op de  

kinderboerderij geïntroduceerd was en 

de boekhouding in Excel bijgehouden 

werd, gaf dat voor de tellingen veel 

gemak.  

Heel veel waardering heb ik voor het 

grote enthousiasme en de tomeloze  

inzet van Joop in al die jaren. Samen 

met de andere bestuursleden en  

vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd, 

dat de kinderboerderij voor veel  

kinderen mét hun ouders een plek is 

waar het goed toeven is. 

Carla Deubel 

LIEVE JOOP 

Geen soldaat, wel op de barricaden. 

In de zeventiger jaren voor het behoud 

van de buurt en op de barricaden voor 

zijn familie, vrienden en de dieren. 

Joop laat bovendien zien, hoeveel  

liefde, zorg en aandacht nodig is om 

zo’n prettige plek, de kinderboerderij, 

aantrekkelijk en plezierig te houden. 

Voor mij, buurvrouw met uitzicht op de 

kinderboerderij, is Joop degene die mij 

het gevoel heeft gegeven thuis te zijn 

op de Bickersgracht. 

Joop altijd gastvrij, een luisterend oor 

en natuurlijk koffie en thee. 

Bedankt voor alle lammetjes, baby  

geitjes, kuikentjes, konijntjes en nog 

meer, die ik in de afgelopen jaren heb 

zien opgroeien, een feest, 
 

Heintje Kroon 

 

GEDICHT VOOR JOOP 

 
Joop Capel, 

 

Een boer in hart en nieren, 

Vrijwilliger al vele jaren 

Altijd goed voor onze dieren 

Moet lijf en leden sparen 
 

Voor hem vandaag een eerbetoon 

Als dank voor deze trouw 

Geen koning wel een kroon 

En allemaal missen we jou 
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Dag vorst en sneeuw, tot volgende winter. Hallo lente!  

Zowel de dieren als vrijwilligers zijn er weer blij mee op de 

kinderboerderij. Geen afgesloten waterleidingen meer en  

aangenamere temperaturen om buiten te toeven voor mens en 

dier. De winterperiode was ideaal om te werken aan een nieuwe  

website, zodat iedereen goed kan zien en volgen wat er op de 

boerderij gaande en aanstaande is! 

We hebben weer allemaal leuke plannetjes voor de lente en  

zomer. Je kunt het allemaal in deze nieuwsbrief lezen. 

 

 

VERNIEUWDE WEBSITE 

De afgelopen maanden is er door onze 

vrijwilliger Rene hard gewerkt aan een 

vernieuwde website voor de  

Dierencapel. Op de website kunt je alle 

informatie vinden over de boerderij en 

natuurlijk over de dieren. Ook vind je 

er leuke kleurplaten. Deze kleurplaten 

kan je uitprinten in kleuren.  

Voor deze feestelijke gebeurtenis  

houden wij een kleurplaten actie. Wie 

de mooiste ingekleurde kleurplaat  

inlevert bij ons dingt mee met een 

mooie prijs. Als je niet de kleurplaten 

kunt uitprinten geen nood je kan je ook 

bij ons ophalen. Vergeet bij het  

inleveren niet je naam, adres en  

telefoonnummer op de achterkant te 

zetten!  

De website kun je vinden via 

www.dedierencapel.nl 
 

 
 

 

 

PASCALE KLEINTJENS, 10 JAAR 

LANG EEN ONMISBARE SCHAKEL OP 

DE DIERENCAPEL 

In december hebben alle medewerkers 

van de Dierencapel Pascale geroemd, 

bedankt én verwend. Want zij is erg 

belangrijk voor de Dierencapel. Zij 

zorgt dat nieuwe vrijwilligers leren wat 

te doen, ze verdeelt de werkzaamheden 

zó dat iedereen haar en zijn capacitei-

ten goed kan inzetten, ze is voor ieder-

een een luisterend oor. Even ziek, je 

verjaardag, verhuizing….Pascale ver-

zorgt een kaartje en/of bloemetje. 

Dames als Pascale vinden het niet nodig 

om in het middelpunt van de belang-

stelling te staan. Wij wel, dus daarom 

een feestelijk foto van deze kanjer:  

 

  

 

 

 

 

 

 

  DDIIEERREENNCCAAPPEELL  NNIIEEUUWWSSBBRRIIEEFF     
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INTERVIEW NIEUWE VRIJWILLIGER 

Het beheerteam is op volle sterkte! 

We hebben nu ook Leonie erbij: 

-Hoe ben je op de kinderboerderij  

gekomen?  

Ik werk nu al 2 jaar met veel plezier op 

een andere kinderboerderij, de  

Zimmerhoeve. Daar verzorg ik de  

dieren, ben ik bezig om een konijnentuin 

te maken en maak ik schoon. 

Een medewerkster daar heeft een  

tijdje de dierenverzorgers van de  

Dierencapel gecoacht. Zij vertelde daar 

af en toe over en zo raakte ik bekend 

met de Dierencapel. Het leek me een 

uitdaging om me ook met beheer bezig 

te gaan houden. Toen ik hoorde van de 

vacature, heb ik dan ook snel  

gereageerd. 

-Wat doe je op de kinderboerderij? 

Ik ben mede-beheerder en richt me 

vooral op de dieren. Ik werk veel samen 

met het dierenteam om ervoor te  

zorgen dat alle dieren gezond zijn,  

goede zorg krijgen, een zo goed  

mogelijk leven hebben. 

-Wat vind je leuk aan het werk? 

Ik vind het een heel schattige  

kinderboerderij op een heel mooie 

locatie. De sfeer is gezellig en  

gemoedelijk. En ik vind het ontzettend 

mooi en knap dat de boerderij enkel 

door vrijwilligers gerund wordt. Verder 

vind ik het leuk dat de dieren lekker los 

door elkaar kunnen lopen. 

-Wat is je favoriete dier en waarom? 

Al snel viel me Alice op, een ontzettend 

mooi zwart met wit konijn wat heel vaak 

op haar achterpoten staat. 

-Wat doe je verder vooral? 

Ik heb in juli mijn bachelor diploma 

psychologie gehaald. Nu volg ik, naast 

het vrijwilligerswerk, een cursus dieren 

EHBO en ga in september verder  

studeren (master Psychologie). 

-Heb je een bijzonder dierenverhaal? 

Ik was eens op vakantie in Slowakije, 

waar we toevallig langs een man kwamen 

die tijgers in zijn tuin had. Ik mocht 

toen de kooi in, heb een tijger kunnen 

aaien en een tijger heeft slagroom van 

mijn arm gelikt. Eigenlijk best  

gevaarlijk achteraf gezien, maar wel 

een mooie ervaring. 

-Heb je zelf dieren? 

Ik heb zelf twee heel lieve konijnen, 

Luca en Luna. 
 

 
  
 

DIEREN HOUDEN OOK VAN DE ZON 

De tijd van het uitgebreid zonnen is, 

ook voor de dieren, weer aangebroken. 

Nu al kun je de dieren elkaar bijna zien 

verdringen bij de eerste zonbeschenen 

plekken op de grond. Heel grappig om te 

zien, zo’n kluitje dieren bij elkaar. En 

wat kunnen ze lekker genieten van de 

zon: soms ligt een kip zo plat te  

zonnebaden dat bezoekers bezorgd 

komen vragen of ze nog leeft. Ook de 

konijnen liggen helemaal uitgestrekt te 

zonnen en de varkens zijn zo dol op de 

zon dat ze net als mensen moeten  

worden ingesmeerd! 
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DANK AAN ALLE GULLE GEVERS! 

Bijna alle lezers van ons krantje zijn 

enthousiast dat onze Kinderboerderij 

er is. Om te zorgen dat de boerderij 

kan blijven bestaan, doneren zij jaar-

lijks, maandelijks of als ’t zo uitkomt 

geld aan onze Dierencapel. En, bij het 

afsluiten van het financiële jaar 2011, 

bleek dat we gelukkig wéér uit de rode 

cijfers blijven. Dit ondanks dat de huur 

omhoog ging, het watergebruik, gas en 

elektra duurder werd en de medische 

kosten op liepen. Dus….lukte het ook dit 

jaar weer alle medewerksters van de 

Kinderboerderij een kerstpakket te ge-

ven. Het werd een gezellige kerstavond 

dank zij uw bijdragen. We hopen ook in 

2012 weer op uw gulle gaven! 
 

 OP DE FOTO MET JE FAVORIETE DIER! 
 

 
 

In de vorige nieuwsbrief stond dat je 

met je favoriete dier op de foto kon en 

je de foto dan ingelijst thuis zou  

krijgen. 

Dit vonden we de leukste foto!  

En jazeker, zo kun je het zien, ook onze 

kippen zijn aaibaar. 

NESTELDRANG 

Konijn Alice heeft nesteldrang: ze 

maakt een nestje van stro, alsof ze 

kindjes gaat krijgen. Dit komt door na-

tuurlijk instinkt. Vorig jaar hadden we 

speciaal een blind date van buiten de 

boerderij geregeld voor haar, maar het 

is niets geworden.  

  
 

TERUGBLIK AKTIVITEITEN WINTER 

21 januari was het vogelverwendag. 

Omdat de winter later pas echt toe-

sloeg was het rustig. Maar het kneden 

van rijstballen en rijgen van pindasnoe-

ren was leuk om te doen en evengoed 

smullen voor de vogels ! 

ACTIVITEITEN VOORJAAR/ZOMER 

Zaterdag 7 april         

PAASFEEST 

Paasfeest op de kinderboerderij! 

De paashaas heeft dan voor alle  

kinderen eitjes verstopt op de  

boerderij. Kom je helpen zoeken?  

In de activiteitenruimte kun je eieren 

schilderen en een Paastak versieren. 
 

BSO-BEZOEK 

Mieke bezoekt in april elke donderdag-

middag de kinderboerderij met een 

groepje van haar buitenschoolse op-

vangclub. Doel is de kinderen zich even-

jes boer(in)te laten voelen en de boer-

derijdieren beter te leren kennen. 
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WIJKARRANGEMENTEN VOOR KINDEREN OP 

ONZE BOERDERIJ 

Ontdek je talent bij het  

wijkarrangement! 

Vanaf 24 mei gaat Brigitte (van  

IJsterk) op onze boerderij met  

kinderen (groep 6,7 en 8) op acht  

donderdagmiddagen knutselen over  

dieren. Ontdek bijvoorbeeld hoe de 

vacht van een schaap voelt en wat kan 

je daarmee maken? Misschien kun je de 

dieren ook tekenen. Ook ga je  

kennismaken met de dieren. 
 

Vanaf 15 mei gaat Anneke (van  

IJsterk) negen dinsdagmiddagen met 

kinderen (groep 3,4 en 5) op “Groen 

avontuur”: ook in de stad is de natuur 

dichtbij. Als je goed kijkt kom je haar 

overal tegen. Vind jij het leuk om meer 

te weten te komen over stadse vogels, 

te speuren naar kriebelbeestjes, een 

insectenhotel te bouwen, of je eigen  

minituintje te planten? Dan wil je vast 

wel mee op een Groen Avontuur! 
 

Organisatie: IJsterk 

Informatie over kosten en inschrijven 

bij: Carla Eefting (contactpersoon  

IJsterk) tel: 06-43584762 

E-mail: c.eefting@ijsterk.nl 

Bent u nog geen donateur, en wilt u het 

wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is 

welkom. Met uw bijdrage maakt u het 

mede mogelijk dat kinderboerderij De 

Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift 

overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw 

naam en adres i.v.m. sturen van nieuws-

brief. Iedere donateur ontvangt dit 

krantje 4 keer per jaar in de bus: met 

allerlei informatie over het wel en wee 

van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

      

Stadsboerderij De Dierencapel 

 

De Dierencapel is een kleine  

kinderboerderij in het hartje van  

Amsterdam. De boerderij is opgericht 

door buurtbewoners, om stadskinderen 

kennis te laten maken met dieren en zo 

kennis van, en respect voor dieren over 

te brengen.  

 

Beheer Boerderij:  

Pascale Kleintjens, Sander Helder, 

Marja Visser en Leonie Lubbersen 
 

Bestuur:  

Pascale Kleintjens , Evelien Berger, 

Sander Helder en Marja Ravesloot  

 

Dierencapel Nieuwsbrief:  

Pascale Kleintjens, Sander Helder, 

Evelien Berger en Marja Ravesloot 

 

Adres:  

Bickersgracht 207,  

1013 LH  Amterdam 

Tel. 020 – 420 6855 

giro: 44.69.641 

 

 

Ook op internet te vinden: 

http://www.dedierencapel.nl/ 

 

Mail: dedierencapel@live.nl 

 

Heeft U Facebook? Wij ook! 

Zoek en voeg ons toe: 

Kinderboerderij De Dierencapel 

 

 

 

Openingstijden: dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 

van 9 tot 17.00 uur.  

Op maandag is de boerderij altijd  

gesloten. 
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Het is nu echt volop zomer en de vakantie is begonnen. Wij zijn ondertussen bezig om 
speciale activiteiten te organiseren voor het 25 jarig Lustrum Buurtfeest! Natuurlijk 
gaan we, naast een feest voor de buurt, ook onze vrijwilligers eens super verwennen. 
En Kees & Koos komen weer kamperen!  
Ook natuurlijk weer het laatste nieuws over de dieren. Er is de afgelopen maanden erg 
veel gebeurd met onze veestapel. 
Gelukkig hoeven we niet elke dag de laarzen meer aan, regelmatig kunnen ook de  
zomerschoenen aan en genieten we van onze mooie plek en van de zomer.  

 
BUURTFEEST ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

Op zaterdag 16 september is het zo ver: Met een 
Buurtfeest vieren we dan dat we 25 jaar bestaan! 
Van 13.00 – 17.00 uur is het feest met een rijk  
gevuld programma. 

Gedurende die 25 jaar hebben heel veel  
verschillende dieren op onze mini-boerderij  
gewoond. De activiteiten op 16 september zullen 
met al die diverse diersoorten te maken hebben.  
De allerkleinsten kunnen een pony-ritje maken. Je 
kunt mandarijn-eendjes knutselen of ‘ratjes’  
vangen. Het blijft nog even een verrassing, maar 
natuurlijk komt er ook een activiteit waarbij het 
hangbuikzwijn de hoofdrol speelt. Je kunt een 
stempelkaart vullen en aan het einde van je tocht 
over het erf wacht dan de grabbelton.  
We hebben veel en kleurrijke live muziek én aan 
lekkere hapjes en drankjes geen gebrek. Dat  
belooft een leuke en gezellige middag te worden 
voor jong en oud.  
Kom en vier dit bijzondere lustrum met ons mee!! 

 

KEES & KOOS KOMEN WEER 

Joehoe, ze komen weer logeren: theater Kees & 
Koos! Met een nieuwe tent en prachtige  
voorstellingen voor de kinderen van 2 tot 12 jaar.  
Ze staan van 22 t/m 25 augustus op ons plein, dus 
extra leuk voor wie niet met vakantie gaat. 
Samen met de kinderen worden meerdere keren 
per dag kleine voorstellingen gegeven. Natuurlijk 
zijn de ouders, opa’s en oma’s ook welkom. Dus 
zet deze data in de agenda. 
 
Meer info: hou onze website en Facebook in de 
gaten. Zie ook www.keesenkoos.nl. 
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AFSCHEID VAN BICKER 

Nadat we eerder in juni al afscheid moesten  
nemen van kleine Kneusje, was er 29 juni alweer 
iets heel verdrietigs te melden: Het ging natuurlijk 
al een tijdje niet geweldig met ons allergrootste 
dier, ons varken Bicker. 
De veearts had flinke artrose in zijn linker voorpoot 
vastgesteld en hem op een pijnstiller gezet. Wat 
Bicker helemaal niet erg vond, die boterham met 
medicijn erop gesmeerd ging erin als koek. En na 
een half uur leek het middel ook wat te werken. 
Een tijdje later vroeg het Dierenteam de veearts 
nog eens langs te komen, het ging niet de goede 
kant uit en er was ook nog een wond op zijn linker 
‘knie’ bijgekomen. Die wond kwam, doordat de 
poot het liet afweten bij het opstaan, zodat hij zijn 
knie als steun moest inzetten. 
De veearts schreef een antibioticum voor, dit kon 
op dezelfde boterham erbij worden gesmeerd.  
De dagen erna ging het overdag soms redelijk, 
maar vooral de start met lopen na de nacht (dus de 
stal uit richting geitenplein voor het ontbijt) werd 
steeds akeliger om te zien: hij leek wel een  
balletdanser met ’spitzen’, zo strompelde hij op de 
nagel van zijn linker voorvoet. Na een uurtje  
rondwandelen zette hij die poot wel weer gewoon 
neer (had de veearts ook voorspeld), maar na zijn 
middagdutje was de wandeling naar de stal voor 
het diner weer hetzelfde drama. Je voelde gewoon 
zijn pijn bij het gestrompel. 
De veearts had gewaarschuwd: “Als er geen  
wezenlijke verbetering optreedt, moeten jullie 
overwegen in te grijpen. Dat grote lijf kan niet voort 
op die 3 korte pootjes.” 
Op 29 juni was de situatie zo verslechterd, dat het 
Dierenteam na spoedoverleg besloot: dit kunnen 
we Bicker niet langer aandoen. En zo gebeurde 
het dat aan het einde van de middag de veearts 
kwam met een hele reeks spuiten om Bicker uit 
zijn lijden te verlossen.  
Bicker is toen met lekkere hapjes en veel  
moeizame stapjes door Sebastiaan en Arwen van 
zijn varkensland naar de stal begeleid, waar de 
veearts in de stal van de geiten in alle rust en tijd 
Bicker eerst in slaap bracht, waarna hij, na wel een 
uur luid snurken, zijn laatste adem uitblies.  
Hij lag toen zo rustig op zijn zij, met zijn pootjes  
uit-gestrekt, alsof hij dacht: “He, he, dit is toch  
beter zo.” 
Prins, ons andere varken, werd daarna de stal in 
gelaten, snuffelde even aan Bicker (wat zal hij  
gedacht hebben...?) en liep toen door naar zijn  

eigen stal: “Kom nou maar op met dat eten.” Het 
was ook al een uur of 18.00 tenslotte.  
Net als voor Kneusje geldt voor Bicker: een leven 
als God in Frankrijk heeft hij gehad op de  
Dierencapel. Daar mogen wij allemaal trots op zijn. 
Lieve Bicker, het Dierenteam en wij allemaal: wij 
wensen je een goeie reis naar de varkenshemel!  

 
 

 
 

Het is altijd lastig in te schatten hoe dieren zoiets 
verwerken maar naar omstandigheden lijkt Prins 
het goed te maken, zo zonder zijn grote vriend. 
 

NIEUWE KIPJES! 

Hebben jullie onze nieuwe kipjes al ontmoet? 
Deze vier dames pikken en scharrelen al gezellig 
rond op ons erf. Op onze facebook staat een leuk 
filmpje met dit nieuwsgierige viertal! 
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ACTIVITEITEN TERUGBLIK 

‘SCHAPEN AFTERSHAVE PARTY’  
zaterdag 13 mei 

Onze schapen waren al geschoren, maar al die 
wol: wat kan je daar allemaal mee doen? 
Tijdens deze workshop kon je de pas afgeschoren 
vacht voelen, wol spinnen en kaarden. Je kon  
beleven hoe het is om in een schapenbedje te  
liggen, compleet met schapenslaapliedjes,  

schapen-verhaaltjes en schapen-weetjes   
Je kon ook een wattenschaapje knutselen of een 
kleurig bolletje wol vilten!  
Zowel jong en oud hebben genoten van deze  
leerzame middag. 

 
 

 
 

DONNA EN LUNA ZIJN VERHUISD….. 

Kleine geitjes worden groot en soms te groot voor 
onze kleine kinderboerderij. Geitje Donna bleek 
niet zo goed te aarden tussen de verschillende  
bezoekers en verzorgers als haar knuffelige  
halfzusje Luna. Dieren hebben allemaal een eigen 
en bijzonder karakter. De één kan wel tegen drukte 
en de ander niet. Donna had het idee dat ze af en 
toe moest bokken om zich te beschermen. Voor 
onze kinderboerderij was dat geen veilige situatie. 
Daarom zijn Donna en Luna samen verhuisd naar 
een heuse boerderij-Hoeve met veel soortgenoten 
en veel meer ruimte. We zijn ervan overtuigd dat 
dit veel prettiger voor hen is.  
Voor onze dwerggeit Caramella hebben we na 
goed zoeken een nieuw vriendinnetje gevonden: 
Alana. 
 

ALANA IS BIJ ONS INGETROKKEN!! ….. 

Maak kennis met onze nieuwste bewoner: geitje 
Alana! Zij lijkt zich al helemaal thuis te voelen op 
de kinderboerderij en houdt erg van aandacht en 
knuffelen. Dwerggeitje Caramella begint al aardig 
te wennen aan haar nieuwe maatje. We hebben er 
het volste vertrouwen in dat ze snel de beste 
vriendinnen worden! 

 
 

KONIJNTJE KNEUSJE   OVERLEDEN 

Kneusje had al enige tijd last van gezondheids- 
problemen en was al aardig op leeftijd. In het 
weekend verslechterde haar conditie abrupt  
waarna onze collega van het Dierenteam haar 
meenam naar de dierenspoedkliniek. In overleg 
met de dierenarts is besloten dat het beter was 
haar in te laten slapen... Kneusje huppelde, samen 
met haar vriendje Bram, al 6 jaar vrolijk bij ons op 
De Dierencapel rond. Vroeger waren ze samen 
met Alice een eenheid op het plein. Een lief, 
nieuwsgierig en rustig konijntje met een gek flapje 
op haar neus die vaak in was voor een aai. We 
gaan haar heel erg missen. 
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GROENE STRAATDAG JORDAAN & GOUDEN 

REAEL 

We stonden op zaterdag 22 april gezellig met  
andere organisaties in ons informatiekraampje in 
de Noorderspeeltuin aan de 2e Lindendwarsstraat.  
Er waren daar o.a.: goedkope biologische planten, 
een plantenruilbeurs, een plantendokter, work-
shops en groene sport- & spelactiviteiten. We 
stonden daar natuurlijk om onze boerderij nog 
meer bekendheid te geven. Want niet iedereen in 
De Jordaan heeft ons al ontdekt. Niet te geloven 
eigenlijk, maar toch…. We hebben er weer nieuwe 
contacten gelegd.  
 

  
 

NIEUWE ANSICHTKAARTEN 
 

 
 

We hebben nieuwe ansichtkaarten. Ze zijn nu te 
koop bij de kinderboerderij! Onze eigen dieren 
staan er op, fotogeniek als altijd. Welke vind jij het 
leukst? Ze kosten trouwens maar 1 euro per kaart 
of €3,50 voor 4 kaarten. 
 
 
 

 
Kinderboerderij De Dierencapel 
Bickersgracht 207 
1013 LH Amsterdam 
020 – 420 68 55 

dedierencapel@live.nl 
 
Openingstijden: 
dinsdag tot en met zondag 
van 9.00 tot 17.00 uur 
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.) 
 
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het 
hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door 
buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten  
maken met dieren en zo kennis van en respect voor 
dieren over te brengen. 
 
Bestuur: 
Evelien Berger, Pascale Kleintjens,  
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse 
 
Colofon: 
Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot, 
Evelien Berger, Elleke van Renesse 
Logo © 2006 De Waard 
Verschijnt vier keer per jaar. 
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel 
 
 
 
 
 

www.dedierencapel.nl 
 

 Kinderboerderij.DeDierencapel 
 
 

 
 
 

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel 
worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom.  
Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat  
kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan.  
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening         

NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres 
i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur 
ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met 
allerlei informatie over het wel en wee van onze  
dieren. Bij voorbaat veel dank!   
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We hebben het 25-jarig (officiële) bestaan van onze kinderboerderij goed gevierd!!  
Met een gezellig uitje voor alle vrijwilligers en een feestelijk Buurtfeest voor kinderen en 
volwassenen uit de buurt.  
In deze nieuwsbrief natuurlijk ook weer de laatste nieuwtjes over onze dieren,  
waaronder onze nieuwe aanwinst van zo’n 45 kg! En weer een update over onze  
activiteiten. 

 
FEESTELIJK BUURTFEEST 

Zaterdag 16 september was het zo ver en vierden 
wij het 25-jarig bestaan van onze Dierencapel! 
Tussen de buien door is ons feestje droog  
gebleven en hebben we zelfs af en toe een  
zonnestraaltje opgepikt. We waren goed  
voorbereid met schuiltenten voor mens en dier. 
Wat een gezellig feestje hadden wij! 

 
De Ladies (met onze vrijwilligster Agnes) zongen 
Nederlandse meezingers en de ons van vorig jaar 
bekende muzikale bioloog-clown Heer Dinges had 
weer een prachtig repertoire van kinderliedjes. 

 

De kinderspelletjes hadden het thema van de  
verschillende diersoorten die in die 25 jaar op onze 
mini-boerderij hebben gewoond. Zo kon je  
mandarijn-eendjes knutselen of ‘ratjes’ vangen. 

 
De allerkleinsten konden op een van de twee  
pony’s een ritje maken.  

         
 
En natuurlijk was er een spelletje waarbij het 
hangbuikzwijn de hoofdrol speelde. Je kon een 
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stempelkaart scoren en aan het einde van je tocht 
over het erf wachtte dan de grabbelton, bij de  

Dolfijn! Want ‘t is hier zo dol en fijn!  

 
 
In de stallen waren ook alle nieuwsbrieven  
opgehangen die we in de afgelopen 25 jaar  
hebben uitgebracht. En aan lekkere hapjes en 
drankjes was (mede dankzij de sponsoring van  
café Blaauwhoofd) geen gebrek. 
Bedankt iedereen en op naar nog meer mooie  
jaren!  

 

NIEUWE ANSICHTKAARTEN 

Onze nieuwe ansichtkaarten zijn nu te koop bij de 
kinderboerderij! Welke vindt u het leukst? Onze  
lieve dieren zijn de sterspelers! Ze kosten  
trouwens maar 1 euro per kaart, of €3,50 voor de 

hele set van vier.  
 

 
 
 

FEESTJE VOOR DE VRIJWILLIGERS 

De kinderboerderij kan alleen bestaan dankzij de 
inzet van onze geweldige vrijwilligers!!  
Dus zijn we dit samen gaan vieren.  
 

 
 
De vrijwilligers zijn getrakteerd op een avond- 
vullend programma met een boottocht door de 
grachten van Amsterdam, gevolgd door een  
voorstelling in het prachtige Marionettentheater bij 
de Nieuwmarkt, onder het genot van een heerlijk 
Italiaans buffet. Een aanrader! 
Als toegift kregen we een parade te zien van de 
dieren-marionetten van het theater, heel schattig!  
 

 
 

GIRLGANG 

#GIRLGANG  

Het leukste geitjes-duo Alana & Caramella  
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KEVIN 

En dan nu, onze nieuwe aanwinst van 45 kg 
schoon aan de haak: Kevin het minivarkentje! 
Hij is mensen heel erg gewend, dus hij laat zich  
makkelijk en graag aaien. Hij rent, kwispelt,  
ontdekt, is actief. Het leven op de boerderij, met 
onze dieren en speciaal onze kanjer Prins, is  
wennen voor hem. De twee varkens maken kennis, 
zoals dat gaat met varkens, met ups en downs en 
dit heeft tijd nodig.  
Welkom Kevin!! 
 

 
 
 

ACTIVITEITEN VOORUITBLIK 

 
Zaterdag 11 november 

13.00-15.00 uur 
‘LAMPIONNEN MAKEN VOOR SINTMAARTEN’ 

 

11 November is de dag dat je een lampionnetje 
kan knutselen en later voor een liedje en een mooi 

lichtje een snoepje krijgt! 
Dus kom je ’s middags gezellig bij ons een mooie 

dierenlampion maken?  
Wij zijn die avond vanaf 17.30 uur open met een 
vrolijk verlichte boerderij voor de Ooh zo mooie  

Sint Maarten lampionnenoptocht! 
 

 
Deelname is - zoals altijd - gratis. Kom jij ook? 

 

MR T EN ZIJN VOETENBADJES 

Mr. T, onze stoere haan, krijgt zo nu en dan een 
kuur…namelijk dagelijks een medicinaal  
voetenbad. Hij heeft dan last van een soort  
likdoorn en door het voetenbad gaat die weer weg. 
Echt een klusje voor onze vrijwilligers, die dan 
trouw elke dag met liefde mr. T begeleiden bij zijn 
badje. Hij lijkt het zelf allemaal prima te vinden en 
blijft rustig zitten.  
Misschien wel een soort ‘wellness experience’ voor 
hem.. 

 
 

DAISY GERED! 

Er was deze zomer sprake van botulisme in de 
gracht en helaas was ook onze muskuseend Daisy 
hierdoor ziek geworden. Maar dankzij snel  
optreden van onze vrijwilligers is ze tijdig  
behandeld bij Stichting Vogelopgang De Toevlucht 
en kwam Daisy vrolijk weer terug op onze  
boerderij!! Veel dank aan De Toevlucht! 
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KEES EN KOOS TERUGBLIK 

Wat was het weer gezellig, dat theaterduo Kees en 
Koos kwamen kamperen in augustus, met een nog 
grotere tent dan vorig jaar! Het paste nog maar 
net… Dat mocht de pret niet drukken: maar liefst 
252 kinderen bezochten de vrolijke voorstellingen! 
We blikken terug met wat foto’s van hun Facebook. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderboerderij De Dierencapel 
Bickersgracht 207 
1013 LH Amsterdam 
020 – 420 68 55 
dedierencapel@live.nl 
 
Openingstijden: 
dinsdag tot en met zondag 
van 9.00 tot 17.00 uur 
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.) 
 
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het 
hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door 
buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten  
maken met dieren en zo kennis van en respect voor 
dieren over te brengen. 
 
Bestuur: 
Evelien Berger, Pascale Kleintjens,  
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse 
 
Colofon: 
Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot, 
Evelien Berger, Elleke van Renesse 
Logo © 2006 De Waard 
Verschijnt vier keer per jaar. 
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel 
 
 
 
 
 
www.dedierencapel.nl 
 

 Kinderboerderij.DeDierencapel 
 
 

 
 
 

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel 
worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom.  
Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat  
kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan.  
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening         

NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres 
i.v.m. het toesturen van de nieuwsbrief. Iedere  
donateur ontvangt dit krantje vier keer per jaar in de 
bus: met allerlei informatie over het wel en wee van 
onze dieren. Bij voorbaat veel dank!   
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	Helaas: Helaas klopt hier iets niet. Op de foto staat Fifi, de moeder van Alice. Op p. 294 was het andersom: goede foto maar verkeerde naam. Dat kon echter nog weer rechtgezet worden.


