De Dierenhoeve - Nieuwsbrief februari ’18
Volop lente op de Dierenhoeve
Babyboom op de boerderij: moeder en dochter Nederlandse witte geit hebben een bokje, een
geitje en een bokje gekregen. Moeder heeft, na zelf de zoon te hebben gebaard en
verzorgd, dochter geholpen met drooglikken van haar kleintjes, ze mogen ook bij oma
drinken. Te lief toch?! De eerste lammetjes, twee geitenmeisjes zijn al op de 24e geboren.
Bezoekers werden natuurlijk getrakteerd op beschuit met – roze – muisjes. De beestentuin
begint vorm te krijgen. Er is inmiddels een vijvertje voor de kikkervisjes, een hommelhuis en
een hoop puin waar de eerste spin al zijn intrek heeft genomen!
.
Lieveheersbeestjes kunnen hun intrek nemen in hun schuilplaats. Als klap op de vuurpijl is er
een speciaal insectenhotel geplaatst. Deze kan open gemaakt worden om de inwonenden te
bekijken. Het tuintje is wat mooier geworden door de nieuwe plant in het vijvertje. Verder
staan er diverse planten en heel veel bolletjes, met dank aan Theo Langeveld & Jansen’s
Overseas. We verwachten, niet alleen veel bezoekers, maar ook veel nieuwe beestjes in de
tuin. Vogeltjes kunnen komen genieten. Van Erika ook nog het volgende: We hebben in de
hokken op de grond allerlei bodembedekking gedaan, die we voor de dieren gebruiken, met
een beetje informatie erbij. Nu zou het leuk zijn, om er dieren in te zetten die passen bij de
bodembedekking; knuffels, houten, plastic of stenen dieren; alles is welkom. Bijvoorbeeld een
kat in het kattengrit. Iedereen die thuis wat heeft en het kwijt wil nodigen we uit deze te
komen brengen en in het juiste hok te zetten. We laten ons graag verassen! We hebben al twee
konijnen een koe en twee kippenJ. Volg alles wat er in de tuin gebeurt, ook op onze fraaie
facebookpagina.
Floortje heeft te kennen gegeven, dat ze de Dierenhoeve gaat verlaten. (rond mei). Heel
jammer, maar in de personen van Erika, Joke en Bianca meent het bestuur een actief en
enthousiast damestrio te hebben gevonden, die met elkaar de werkzaamheden op de DH
kunnen voortzetten.
Met de heerlijke zonnestralen van de ontluikende lente wordt het ook op het terras steeds
drukker. De vogeltjes beginnen met fluiten en soms zelfs al voorzichtig met takjes te slepen,
de knoppen in de bomen en struiken worden steeds groter en de eerste voorjaarsbloemen staan
al in bloei. De lente is in aantocht en is Floortje druk doende met de lammeren. Verder
worden er volop voorbereidingen getroffen. Onder meer voor NL Doet, en is de DH weer
hartstikke blij met de inzet van de Rotary die op 10 maart komt klussen. In juni wordt voor de
5e maal de kinderboerderijen crowd fundingsmaand gehouden met tal van activiteiten,
waarover later meer. Zie ook http://kinderboerderijenactief.nl/actief-toer/.
Het Koffiehuis is weer iedere dag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Kom ook genieten van
onze koffie met een lekker stuk taart of van een heerlijke kop erwtensoep, gemaakt door
Annelies
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