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Van de voorzitter

Op het moment van dit schrijven 
houdt het coronavirus de wereld in 
zijn greep.
Ik heb geen idee hoe het er voor staat 
op het moment dat u dit leest.
Voor veel mensen is het een enorme 
belasting, thuis moeten werken, 
de kinderen mogen niet meer naar 
school waardoor je als ouders er zelf 
voor moet zorgen dat de kinderen 
hun huiswerk maken. Hoe doe je dat 
als je zelf moet werken, je kinderen 
in het gareel moet houden en je je 
zorgen maakt over je ouders die tot 
de risicogroep horen. En dan nog 
maar afwachten of je in de winkel 
terecht kan en wat je kan eten omdat 
veel artikelen uitverkocht zijn. Deze 
crisis heeft voor iedereen enorme 
gevolgen.

Zo ook voor de dierenweide. Om de 
onderlinge contacten zoveel mogelijk 
te beperken werd op het moment dat 
de scholen werden gesloten, besloten 
de jeugd niet meer mee te laten 

werken en de Dierenweide te sluiten 
voor publiek. Erg jammer omdat jong 
en oud altijd van alle dieren genieten.

Ook is het afwachten of ons jaarlijks 
schaapsscheerdersfeest door kan gaan. 
Op het moment van dit schrijven zie 
ik het zeer somber in. Dat zou voor 
het eerst zijn sinds het bestaan van de 
Dierenweide.
Het zou een grote teleurstelling zijn 
voor jong en oud omdat we op deze 
dag altijd veel bezoekers ontvangen 
die met veel plezier kijken hoe de 
schapen worden geschoren. De 
schapen zullen wel geschoren worden, 
maar of dit op een feestelijke manier 
gaat gebeuren is afwachten.

Ondanks alle ellende vind ik het wel 
mooi om te zien dat veel mensen 
hun creativiteit laten zien om elkaar 
te helpen/ondersteunen op welk 
gebied dan ook. Ik denk dat we blij 
mogen zijn dat we in dit tijdperk de 
beschikking hebben over social media.
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Gelukkig heb ik ook positief nieuws 
te melden. Naar aanleiding van onze 
noodoproep voor meer vrijwilligers, 
hebben zich een paar nieuwe 
vrijwilligers gemeld. We zijn druk 
bezig om deze toekomstige collega’s 
in te werken. We zijn erg blij met 
de nieuwe aanwas, maar kunnen 
nog meer handen gebruiken. Op 
dit moment zijn we door te weinig 
mensen op donderdagmiddag gesloten 
en worden de weekend diensten bij 
toerbeurt gedraaid. Dit is een extra 
belasting voor de vrijwilligers.

Om de dieren goede verzorging 
te kunnen geven met het aantal 
vrijwilligers dat we nu hebben is 
ervoor gekozen om het aantal dieren 
te verminderen. Dit hebben we gedaan 
door minder dieren te vervangen bij 
overlijden. Zo zijn we bij de kippen 
terug gegaan van 7 naar 5 rassen. Ook 
hebben we minder dieren laten dekken. 
Dit jaar verwachten we van 3 geiten 
jongen. Het is altijd weer spannend 

hoeveel jonge dieren we mogen 
verwachten.

De afgelopen winter was een kletsnatte. 
We hebben aardig wat kosten moeten 
maken voor onze schapen en geiten. 
Menig keer moest de dierenarts ter 
plaatse komen omdat er dieren mank 
liepen of een luchtweginfectie hadden. 
Er leven allerlei bacteriën en virussen 
in de grond op de weides die volop hun 
gang konden gaan door de kletsnatte 
ondergrond. Met hulp van de dierenarts 
en inzet van de vrijwilligers hebben 
we de problemen overwonnen. Door 
voortaan 2x per jaar te vaccineren 
hopen we te voorkomen dat onze 
dieren geen hoefproblemen meer zullen 
krijgen.

Ik hoop u in de volgende Bobbe alleen 
maar goed nieuws te kunnen vertellen.

Ik wil iedereen heel veel sterkte 
wensen en ik hoop dat het eind van de 
crisis in zicht is als u dit leest.
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Steeds proberen wij naast de 
standaard dingen (kinderdraaimolen, 
paardentram, melkgeit enz.) ook 
nieuwe dingen te introduceren.
Waar het natuurlijk om gaat is het 
scheren van de schapen.
Schaapscheerdersfeest is van 13.00 – 
17.00 uur.
Er kunnen strippenkaarten gekocht 
worden voor de kinderen, zodat ze aan 
allerlei activiteiten deel kunnen nemen.

Dierendagfeest

Toegang is gratis.
Trekpleister:

Reptielen in verschillende soorten en 
maten.
En natuurlijk nog meer om te doen 
voor de kinderen.

Activiteiten 00

Vanwege het feit dat we een relatief 
klein aantal vrijwilligers hebben is 
onze grootste activiteit het exploiteren 
van de Dierenweide.
Om de Dierenweide interessant te 
houden organiseren we jaarlijks toch 
een aantal andere activiteiten.

6 juni Schaapscheerdersfeest 
(onder voorbehoud ivm 
Corona)

10 oktober Dierendagfeest

Schaapscheerdersfeest

Al tien tallen jaren organiseren wij 
elk jaar op de 1e zaterdag van juni 
een leuk feest voor de kinderen van 
Stadsweiden en omstreken.
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Geboortekalender 2020

Naam Uitgerekend Bevallen Van

Milly

± 5 april

Babs

± 7 mei

Jinty

22 juni???
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Voorjaar!

Het voorjaar is net 
begonnen en ook de 
meeste konijnen krijgen 
last van lentekriebels. 
Er zijn een aantal zaken 
om rekening mee te 
houden in dit seizoen.

Voeding
Het gras gaat weer 
groeien en zit boordevol 
eiwitten en vocht. Omdat er zoveel 
meer eiwitten inzitten dan in hooi, 
kan het konijn darmproblemen krijgen 
wanneer hij of zij onbeperkt nieuw 
gras kan eten, beter is het om het gras 
te maaien en in beperkte porties te 
voeren.

Vaccinatie
Met de stijgende temperaturen neemt 
ook het aantal muggen en andere 
stekende insecten toe. Deze insecten 
kunnen Myxomatose overbrengen, een 
virusziekte die dodelijk kan zijn voor 
het konijn. Ook lopen de konijnen een 
groter risico op het contact met (wilde) 
konijnen wanneer zij buiten zijn, wat 
een risico vormt voor het overbrengen 
van Rabbit Haemorragic Disease 
(RHD1 en 2).
Met één vaccinatie kunt u uw konijn 
een jaar lang beschermen tegen beide 
ziekten.

Castratie/Sterilisatie
De voorjaarskriebels worden 
niet alleen veroorzaakt door de 

aangename temperaturen, maar 
ook hormonen spelen hier 

een rol bij. Rammetjes 
kunnen gaan sproeien en 
bij aanwezigheid van een 

voedster kunnen ze zich snel 
voortplanten.

Castratie van het rammetje of 
sterilisatie van de voedster kan dit 
voorkomen en bij de voedster heeft 
sterilisatie als bijkomend voordeel 
dat er geen baarmoedertumoren meer 
kunnen ontstaan in de toekomst. 
Een probleem wat helaas met enige 
regelmaat aantreffen.

Myiasis
Ook wel vliegenlarvenziekte 
genoemd. Bij hogere temperaturen 
kunnen vliegen hun eitjes op de huid 
deponeren, wanneer deze uitkomen 
kunnen de larven schade aanrichten.
De vliegen worden met name 
aangetrokken door een vervuilde 
achterhand, dus houdt daarom goed 
in de gaten of deze regio goed schoon 
blijft.
Er zijn is een spray beschikbaar die 
uw konijn meerdere weken beschermd 
tegen vliegenlarvenziekte (No/
Myiasis®).
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Om verzekerd te zijn van de beste preventieve zorg 
voor uw konijn biedt Sterkliniek Ermelo/Harderwijk het 
Sterplan Konijn aan. Voor een vast laag bedrag per maand 
ontvangt u de jaarlijkse gezondheidscontrole met de daar 
bijbehorende vaccinaties, eenmalig de spray tegen vliegen 
en 4 x 1,2 kilo hoogwaardig voeding van Trovet. Tevens 
mag u gebruik maken van een extra gezondheidscheck bij 
de paraveterinair en mag u onbeperkt langskomen voor het 
knippen van de nagels. 
Voor meer informatie: www.sterkliniekermelo.nl/sterplan

Weetjes over schapen

Wist je dat een schaap, net als een koe, 
vier magen heeft?
De pens, de lebmaag, de boekmaag en 
de netmaag.

Wist je dat schapen herkauwers 
zijn? Een paar keer per dag komt het 
onverteerde gras uit de eerste maag, 
de pens, terug naar boven en wordt het 
opnieuw gekauwd tot het fijn genoeg 
is om door te gaan naar de volgende 
magen. Zo halen de schapen maximaal 
energie uit hun voedsel

Wist je dat een schaap alleen 
in de onderkaak snijtanden 
heeft? Kiezen zitten er wel in de 
bovenkaak en verder een verhard 
stuk (dentaalplaat). Het gras dat het 
schaap eet, wordt met de onderste 
snijtanden tegen die plaat gedrukt en 
zo afgebeten.

Wist je dat het Merinoschaap bekend 
staat om z’n wol? Door de vele 
huidplooien geeft deze schapensoort 
extra veel wol, van een hoge kwaliteit. 
Lange tijd had Spanje het alleenrecht 
om merinoschapen te houden, maar 
nu komen ze over de hele wereld voor. 
Met name uit Australië en Nieuw-
Zeeland komt veel merinowol.

Wist je dat de Ouessant 
(waarschijnlijk) het kleinste 
schapenras ter wereld is?

Wist je dat een schaap dat op zijn rug 
ligt, zelf meestal niet meer overeind 
kan komen? Vooral als de vacht zwaar 
is of als het schaap drachtig is, kan het 
zichzelf niet terugdraaien. Als het dier 
niet geholpen wordt, zal het stikken 
doordat de longen in de verdrukking 
komen.
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Wist je dat schapenwol lanoline 
bevat? Dit wolvet zorgt voor 
bescherming tegen regen, kou en 
wind. Lanoline wordt veel gebruikt 
in huidverzorgingsproducten. Voor 
de mensenhuid is het verzachtend 
en helend. Ook zou het een anti 
reumatische werking hebben.

Wist je dat de groene, blauwe of 
rode vlekken die je vaak op de rug 
van schapen ziet, aangeven of (en 
wanneer) het gedekt is? In de herfst 
worden er dekrammen tussen de ooien 
gezet. Deze hebben elk een afgevend 
kleurblok op de borst. Elke ooi die 
gedekt wordt, krijgt daardoor een 
kleurige vlek, waaraan de boer de 
stand van zaken kan bijhouden.

Wist je dat op 5 juli 1996 in 
Schotland het eerste gekloonde 
schaap ter wereld werd geboren? Haar 
naam was Dolly. Ze was een gezonde 

kloon, die ruim zes jaar oud werd. 
Dolly overleed aan een longziekte, 
die volgens wetenschappers niets 
te maken had met het feit dat ze 
gekloond was.

Wist je dat het Nieuw-Zeelandse 
schaap Shrek beroemd werd omdat 
het zich jarenlang niet wilde laten 
scheren? Shrek verstopte zich zes 
jaar lang in de grotten, waar hij in 
2004 uiteindelijk gevangen werd. De 
scheerbeurt die het dier toen kreeg, 
leverde een legendarische 27 kilo 
wol op. Shrek werd een tv-ster en er 
werden verschillende kinderboeken 
over het schaap geschreven.

Wist je dat een gaap een geitenvader 
en een schapenmoeder heeft en dat dat 
bij een scheit andersom is? Het gebeurt 
niet vaak dat zulke kruisingen geboren 
worden en zowel een gaap als een 
scheit is zelf onvruchtbaar.
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Vrijwilliger worden? DOEN!

Twee jaar geleden is mijn hond 
overleden.
Ik was heel verdrietig.
Een nieuwe hond was voor mij niet 
mogelijk door tijdgebrek.
Toen besloot ik vrijwilliger te worden 
bij de dierenweide.
Wat een goed idee was dat!

De 1e keer dat ik ging helpen was 
ik gelijk bij een bevalling van een 
Hampshire down schaap.
Dit zijn de witte schapen op de weide.
Wat een ervaring was dat!
Zo mooi, het was geweldig.

Normaal bestaat onze dienst uit het 
schoon houden van de tegelplateau’s 
en de 1e weide.
Ook het voeren van de schapen en 
geiten, de kippen en eenden op de 
weides hoort hierbij.
Hierdoor kom je in nou contact met 
alle dieren en kan je even lekker met 
ze knuffelen.
Dan merk je meteen of ze nog steeds 
gezondheid zijn of dat ze niet zo lekker 
in hun vel zitten.

Alles wordt opgeschreven in een 
logboek.

Ook de cavia’s en konijnen moeten 
ook iedere dag gevoerd en verzorgd 
worden.
Dan kijken we gelijk hoe het met hun 
gezondheid staat.
We gaan ook met cavia’s en konijnen 
naar Weideheem (verzorgingstehuis).
De bewoners zijn erg blij als we op 
bezoek komen en het is voor hen fijn 
om ook even met ze te knuffelen.
Het geeft een fijn gevoel om dit voor 
hen te doen.

Houd jij ook van dieren en heb je een 
paar uur vrije tijd over, kom ons dan 
helpen!
Het is heerlijk om te doen en we 
hebben nog vrijwilligers nodig!

Twijfel je nog?
Niet doen, je zult zien dat je er heel 
veel voor terug krijgt.

DOEN HOOR !!!!

Gr. Annemiek
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Zwartbles

De Zwartbles komt oorspronkelijk uit 
Nederland en is tegenwoordig ook in 
andere landen terug te vinden zoals 
Engeland en België.
Het schaap dankt zijn naam aan zijn 
zwarte schapenvacht en de bles op zijn 
kop.
De bles is de witte streep die over de 
hele kop van het dier loopt.
De bles is bij ieder schaap uniek.
Het schaap wordt voornamelijk 
gehouden in Friesland en Drenthe.
Bij een jong lam is de schapenvacht 
zwart van kleur.
Als het schaap ouder wordt, wordt de 
schapenvacht bruin van kleur.
Wat zijn karakteristieken van de 
Zwartbles schapen?
De Zwartbles schapen zijn redelijk 
groot en goed gespierd.
Het schaap staat hoog op zijn poten en 
is ongehoornd.

Typerend voor dit schaap zijn de witte 
sokjes, (2 tot 4 witte poten) een witte 
staart en de witte bles op hun kop.
De wol van het schaap is grof maar 
wel lekker zacht.
Een Zwartbles ram kan een gewicht 
hebben van ongeveer 120 tot 150 
kilogram en een ooi heeft een gewicht 
van 80 tot 100 kilogram.
Het schaap lammert gemakkelijk af 
en heeft daarbij weinig tot geen hulp 
nodig van een dierenarts.
Daarbij komt ook nog is dat 
dit ras bijzonder vruchtbaar 
is in tegenstelling tot andere 
schapenrassen. Hoe het Zwartbles ras 
precies is ontstaan is niet helemaal 
bekend.
Volgens sommigen zijn de Zwartbles 
schapen ontstaan uit een kruising 
van diverse schapen zoals de 
Schoonebeekers, Texelaars en diverse 
lokale melkschapen.
Rond het jaar 1975 waren er ongeveer 
500 Zwartbles schapen, echter waren 
vele niet raszuiver.
Sinds die tijd is er ook veel veranderd. 
Het ras werd steeds meer gewaardeerd 
door de goede gebruikseigenschappen, 
het mooie uiterlijk en de goede 
melkproductie.
In 2006 waren er ongeveer 4000 
schapen geregistreerd bij het Zwartbles 
stamboek in Nederland.
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Vrijwilligers

De Stichting Dierenweide Harderwijk 
bestaat alleen maar uit vrijwilligers, 
niemand word betaald.
De stichting kan bestaan door subsidie 
van de gemeente, donateurs, adopteurs, 
giften en natuurlijk de inzet van onze 
vrijwilligers.
Ons doel is het runnen van een 
gezellige kinderboerderij voor jong en 
oud.

En dat is best veel werk.

De dieren moeten worden verzorgd, 
alle stallen/hokken moeten schoon 
worden gehouden. En niet te vergeten, 
alle onderkomens en het hoofdgebouw 
moeten worden onderhouden.

Dit doen we met ons allen, maar we 
moeten bekennen dat we daar toch wel 

meer mensen voor nodig hebben.
Een groot aantal vrijwilligers neemt 
extra taken op zich wat best een grote 
belasting is.

Daarom zijn we nog steeds op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers.
Mensen die bereid zijn om ’s 
morgens of ’s middags een dienst te 
draaien, vooral de zaterdagmiddag, 
zondagmorgen/middag.
Of mensen die handig zijn in het 
klaren van klussen.

Er is veel mogelijk bij ons.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ali de Ruiter 
tel: 06 10258173
Of via mail: info@
dierenweideharderwijk.nl

Vele handen maken licht werk
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Kinderhoekje
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Kuikentje tekenen:
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Doolhof:
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Kleuren:
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Openingstijden Dierenweide

Di Do Vr 00 - 00 r 
Wo Zo 00 - 00 r 
Za 000 - 00 r

Openingst i jden onder voorbehod

Jegdverzorger aan het woord

Ik ben Marit Wemes en ik ben 10 jaar 
oud .

Ik vind het super leuk om op de 
Dierenweide te werken omdat ik 
heeeeeeel erg veel van dieren hou.
Ik werk met super leuke mensen.
De leukste dieren op de Dierenweide 
vind ik de konijnen en cavia’s.
Lammetjes vind ik ook schattig.

Ik werk er nu een paar maanden.
Mijn taken zijn de dieren eten en 
drinken te geven.
Ook moet ik vegen en de konijnhokken 
schoonmaken.
Ik vind het ook leuk om te werken met 
anderen.

Eigenlijk wat ik niet leuk vind, is er 
niet!
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Ligt de Dierenweide u nauw aan het hart en wilt u dat 
wij nog langer blijven bestaan? 

Komt u graag bij de Dierenweide of komt u graag met uw 
(klein)kinderen? 
U kunt al vanaf 12 euro per jaar donateur worden.

Naam : ……………………………………………………….

Adres : ………………………………………………………

Postcode + woonplaats : ………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………

Opgaveformlier donaters

Zoals u misschien weet zijn wij ook altijd op zoek naar vrijwilligers voor de 
dagelijkse verzorging van onze dieren en andere werkzaamheden.
Het maakt niet uit of u nu handig bent, iets goed kan organiseren, houdt van 
schoonmaken of gewoon in een leuk en gezellig team vrijwilligerswerk wilt doen.
U bent van harte welkom!!!
U kunt u melden op de Dierenweide of contact opnemen met Ali de Ruiter als u 
interesse heeft.
Telnr: 06-10258173 / e-mail: info@dierenweideharderwijk.nl


