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Herten:
Op dit moment lopen er vier hindes in de weide. De oudste is van 2012. De jongste van 2020.
Dit jaar zijn er geen jonge dieren geboren. In het najaar hebben we wel weer een bok geleend.
Het wordt steeds moeilijker om dit te organiseren, omdat er nog weinig mensen zijn die bokken uitlenen en tevens bevoegd zijn om dieren te vedoven. Dit jaar moest daarvoor iemand uit Brabant benaderd worden. We moeten ook zeker weten dat we overtollige dieren weer kwijt kunnen.
We zijn erg benieuwd hoeveel jonge dieren er dit jaar geboren worden. Ook voor veel bezoekers is een
geboorte al#jd weer een leuk en spannend moment.
Kippen:
Er zijn op dit moment nog 8 hennen en een haan. Om wat verjonging te krijgen hebben we een aantal
eieren in de broedmachine gelegd. Dat hee' uiteindelijk maar 1 hen opgeleverd, omdat de kuikens
bijna allemaal hanen bleken te zijn. Daarom zijn er nog 3 hennen aangekocht. Een jonge haan is daarop
ingeruild. In de herfst kregen we helaas weer te maken met een he'ige uitbraak van de vogelgriep.
Ook onze kippen moesten worden opgehokt. We hopen maar dat de ophokplicht niet al te lang duurt.
De voortekenen lijken niet zo guns#g. Las#g voor ons, maar vooral vervelend voor de dieren!
Ook dit jaar hebben we weer een leuk bedrag verdiend aan de verkoop van eieren.
Eenden:
Hoewel wij zelf geen eenden houden in de weide, krijgen we er toch dagelijks mee te maken.
In het voorjaar ontdekten we dat een eend de stal als broedplaats had uitgezocht. Ze had daar 13 eieren gelegd. We besloten om haar maar met rust te laten. Resultaat: na drie weken 13 jonge eendjes,
die we voorzich#g uit de weide hebben geloodst. Uiteindelijk zijn er daarvan 4 overgebleven.
Meer dan genoeg vinden wij naderhand, omdat er ook nog een aantal in de sloten rond de dierenweide zijn gedumpt. Die zorgen ook voor overlast binnen de afrastering. Ook maken we ons zorgen over
de gezondheid van de kippen, mocht een van de eenden vogelgriep krijgen.
Omgeving:
Ondanks het feit dat er een nieuw bord is geplaatst dat aangee' dat het grasveld niet bedoeld is als
hondentoilet, zijn er nog steeds hondenbezi2ers die zich hiervan niets aantrekken. Ook hebben we
poepzakjes uit de weide moeten verwijderen. Er is contact gezocht met de gemeente om aan te geven
dat de afvalbakken vaak overvol zijn. Ook hebben we gevraagd of er niet een aantal bakken voor poepzakjes kunnen worden geplaatst. Het antwoord was, dat dit niet het beleid is van de gemeente.
Tot slot wil ik graag de verzorgers Fe2sje, Hans en Charles bedanken voor hun inzet en Nico Vermue
voor het beschikbaar stellen van stro en graan.
Het verdrie#ge bericht van de ziekte en later het overlijden van Elt Haas hee' ons erg geraakt.
We zijn dankbaar voor hetgeen hij voor de hertenkamp hee' willen doen. We wensen de familie nogmaals veel sterkte toe.
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