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Van de voorzitter
We hebben op de dierenweide een
rustige winter doorgemaakt. Toen het
weer beter werd zagen we het aantal
bezoekers weer toenemen. Het is leuk
om te zien dat iedereen weer geniet
van alle dieren op de wei.
Na het opheffen van de
coronamaatregelen zijn ook de scholen
weer begonnen om ons op te zoeken.
1 keer per week komen de leerlingen
van de Leonardo school helpen met
een ochtenddienst. De leerlingen,
begeleiding en vrijwilligers doen
dit met veel plezier. Ook komen de
leerlingen van school de Lelie op hun
vaste dag. Deze leerlingen lopen stage
en worden daarbij begeleid door 2
van onze vrijwilligers en een juf van
school. Daarnaast komen er leerlingen
van verschillende basisscholen

via milieucentrum de Hortus een
les bij ons volgen. Met de les kist
Anneroos moeten de kinderen vragen
beantwoorden waardoor ze veel leren
over dieren en het verzorgen daarvan.
We ontvangen ook leerlingen uit het
voortgezet onderwijs. We noemen ze
massers. Deze leerlingen moeten een
maatschappelijke stage lopen en doen
dit bij ons op de zaterdagochtend.
Het is leuk om te zien dat steeds meer
leerlingen zijn die voor de Dierenweide
kiezen. Sommige vinden het zo leuk
dat ze ons na hun stage blijven helpen.
Wat minder leuk is, is dat we zoals de
laatste jaren weer hebben te maken
met de vogelgriep waardoor onze
kippen niet op de wei mogen lopen.
Deze ophokplicht duurt elk jaar langer.
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Vorig jaar hebben de kippen maar
4 maanden op de wei mogen
scharrelen. Ik ben bang dat het dit jaar
minder lang zal zijn, of helemaal niet
meer. Erg jammer omdat het altijd
een leuk gezicht is om ze tussen de
schapen en geiten te zien lopen.
Zoals iedereen wel weet word er druk
gebouwd aan de nieuwe Roef. Het
word een groot gebouw. We zijn erg
benieuwd hoe het er allemaal uit komt
te zien, ook omdat de Dierenweide
wordt mee genomen in de vernieuwing
van de omgeving. We zullen nog even
geduld moeten hebben tot alles klaar is.
Het beste nieuws van deze Bobbe
is dat we dit jaar eindelijk weer
het schaapsscheerdersfeest kunnen
organiseren!. Het zal er wel wat anders
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uit komen te zien. Het word kleiner
van opzet en bij de kaartverkoop gaan
we werken met 1 strippenkaart, dus 1
prijs. Ook zullen we minder attracties
hebben. Maar ik ben er van overtuigd
dat het weer een gezellige middag zal
worden en de kinderen zich prima
zullen vermaken. En natuurlijk kan
iedereen weer genieten van het kijken
naar het scheren van de schapen. Dat is
waar deze middag voor is bedoeld. We
hopen jullie te zien op 4 juni van 13.00
tot 16.00 uur.
Mocht je nou denken het lijkt me
leuk om als vrijwilliger iets te kunnen
betekenen voor de Dierenweide, kom
gerust eens langs. Samen kunnen we
kijken naar de mogelijkheden. Hoe
meer zielen, hoe minder werk, hoe
meer vreugd.

Catharina parkiet
De Catharina parkiet, soms ook als
Katharina parkiet geschreven, is een
leuke vogel om in de buitenvolière te
houden, maar ook in huis kan hij het
goed vinden. Hier lees je meer over dit
schattige vogeltje!
De Catharina parkiet: kenmerken
Als je ooit een Catharina parkiet hebt
gezien, zal je wellicht maar één ding
echt onthouden hebben: hij is groen.

en vleugels een felle groene kleur met
heel donkere eindpunten. Groen is de
echte kleur van deze parkieten, maar
in gevangenschap kan je tegenwoordig
ook blauwe Catharina parkieten
vinden.
De Catharina parkiet is een tamelijk
kleine parkiet, ongeveer 17 centimeter
groot en weegt maar 50 gram. Dit is
ongeveer even groot als grasparkieten,
een soort parkieten die we meestal als
klein bestempelen.
Mannetjes en vrouwtjes zijn lastig
uit elkaar te houden. Je moet kijken
naar de kleur om te achterhalen welk
geslacht ze hebben, al is het niet
gemakkelijk. De popjes hebben een
iets lichtere kleur dan de haantjes
maar het blijft heel erg lastig om ze uit
elkaar te houden.

Vier speelse Catharina parkieten

Dat klopt helemaal! Toch is hij niet
zo eentonig groen. De Catharina
parkiet heeft vele kleuren groen
verspreid over zijn lichaam. Waar
zijn kopje een blauwige tint heeft,
zijn buikje wat meer gelig is en zijn
vleugeltjes een olijfkleur hebben,
hebben de uiterste veren in de staart

Gedrag van de Catharina parkiet als
huisdier
De Catharina parkiet is een redelijk
rustige vogel. Ze kwetteren tijdens
het eten en tussendoor wel af en toe,
maar ze maken heel wat minder kabaal
dan de qua grootte vergelijkbare
grasparkieten.
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Een nieuwsgierige Catharina parkiet

Deze vogeltjes kunnen ook erg goed
leren spreken, een leuk pluspunt als
je altijd al een sprekende vogel wilde
hebben!
Waar leeft de Catharina parkiet?
De Catharinaparkiet is nog verdeeld
in twee soorten met elk een andere
woonplaats. De ene soort leeft in
Midden-Amerika, van het zuiden
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van Mexico tot in het westen van
Panama. De andere soort bewoont
het Andesgebergte in Peru, Ecuador,
Venezuela en Colombia en leeft hier
tamelijk hoog rond de 2000 meter
boven de zeespiegel.
In deze landen woont de Catharina
parkiet in erg groene bossen met een
gevariëerde vegetatie en de soort die
rond de Andes leeft, houdt naast de
groene bossen ook van bamboebossen.

Wat eet een Catharina parkiet?
De voeding van de Catharina parkiet
bestaat in het wild voornamelijk uit
knoppen en bloesems van de bomen
in hun leefomgeving, maar ook de
vruchten en zaden worden met veel
plezier opgegeten. De ondersoort die
in Zuid-Amerika leeft, eet ook af en
toe bamboe.
Catharina parkieten in een volière
eten liefst een zaadmengeling voor
grote parkieten. Toch is dit niet
volledig. De parkieten hebben graag
ook een grote variatie aan fruit of
groenten, en wat eivoer kan ook geen
kwaad. In tegenstelling tot enkele
andere veel gehouden soorten vogels,
is de zaadmengeling hier niet het
belangrijkste in de voeding. Het is
hier echt noodzakelijk om dagelijks
meer dan zaad te geven. Bijvoorbeeld
stukken fruit zoals banaan, papaya,
appel, peer, abrikoos, sinaasappels,
granaatappel, druiven en tomaten
(enkel de tomaat zelf, geen groene
stukjes blad!)… Ook groenten zoals
wortelen, broccoli, sla en maïs eet de
Catharina parkiet heel graag.
Deze grote afwisseling in voeding is
belangrijk om de Catharina parkiet een
gevarieerd en gezond dieet te geven.
Van enkel zaden worden ze soms ziek.
Ook is er veel meer werk aan het eten

van grote zaden en het oppeuzelen van
fruit en groenten, wat er voor zorgt
dat de parkieten zich minder snel gaan
vervelen.
Het spreekt voor zich dat je steeds
moet zorgen dat er vers drinkwater te
vinden is. Catharina parkieten laten al
eens graag zaden weken in hun water
zodat ze zachter worden, maar dit
zorgt al snel voor vuil water. Dagelijks
verversen is dus meestal echt nodig.
Opgelet: voeding met een hoog
zout, suiker of vetgehalte moeten
vermeden worden. Nog gevaarlijker
is het geven van de volgende voeding:
avocado, cafeïne, pitten van fruit, uien,
paddenstoelen, ongekookte bonen,
steeltjes of takken van tomaten en
aubergines. Deze dingen zijn echt
schadelijk en moeten te allen tijde
vermeden worden!
Huisvesting van de Catharina
parkiet
Als je graag Catharina parkieten in
huis neemt, vind je hier wat handige
informatie. Om te beginnen moet je
een voldoende grote kooi zoeken.
Deze parkietensoort is echter niet erg
groot, dus ideaal om in een kleinere
vogelkooi te houden in je huis. Kooien
van 60x40x40cm of 50x50x50cm zijn
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vaak al groot genoeg om een koppeltje
te houden. Uiteraard is het wel zo dat
een grotere kooi nooit kwaad kan, de
vogels zullen dit enkel leuker vinden
om in rond te vliegen.
Speeltjes voor de Catharina parkiet
Catharina parkieten zijn echte
klimmers. Ze vinden niets leuker
dan de hele dag op touwen bijten,
doorheen de hele kooi klauteren en op
alles knabbelen dat ze tegenkomen!
Er is toch niets zo leuk als dingen in
stukken knagen en trekken? Precies, zo
denkt de Catharina parkiet!
De ideale speeltjes voor deze
parkietensoort zijn dan ook touwen
en andere voorwerpen waar veilig
aan geknaagd kan worden. Natuurlijk
kunnen schommeltjes en laddertjes
ook, daar kan ook op worden
rondgekropen!
Kweken met Catharina parkieten
Al vanaf een leeftijd van rond de negen
maanden zijn Catharina parkieten
geslachtsrijp. Dit is erg vroeg ten
opzichte van veel andere vogelsoorten
en heel wat kwekers wachten dan ook
liever een tijdje langer, bijvoorbeeld tot
ze zeker een jaar oud zijn.
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Twee vrolijke Catharina parkieten

Als je er voor gaat om zoveel
mogelijk jongen te hebben, kan je
best een haantje bij twee popjes
zetten en dan kiest die zijn gewenste
partner. Doorgaans krijg je zo betere
broedresultaten doordat er meer eitjes
bevrucht zullen zijn.
De nestkastjes moeten ongeveer
30x15x15cm groot zijn met een
gaatje van een vijftal centimeter, de
bodembedenking kunnen gewone
houtschilfers zijn of eventueel
kokosvezel. Hierin zullen dan meestal
twee tot vier eitjes gelegd worden
waarop het popje zal broeden na
het leggen van het tweede ei, om
vervolgens na een twintigtal dagen uit
te komen. De jongen zijn ontzettend
klein bij het uitkomen en zullen pas
echt snel beginnen groeien na een
kleine week. Uitvliegen doen de
jongen als ze vijf tot acht weken oud
zijn.

Konijnen
Konijnen zijn van nature echte
herbivoren, dat wil zeggen,
planteneters. Ze hebben een grote
blinde darm waarin ze veel voedsel
kunnen opslaan en het ruwvoer goed
kunnen verwerken.
Hooi is het voornaamste bestanddeel
van het dieet van een konijn. Wanneer
konijnen buiten staan is vers gras in de
zomermaanden ook erg aanlokkelijk
voor ze. Echter kunnen sommige
konijnen hierdoor in de problemen
raken.
Konijnen die niet gewend zijn aan
vers groenvoer kunnen last van hun
darmen krijgen wanneer zij veel gras
of ander groenvoer gaan eten. Deze
voerwijziging kan een verandering
in de darmflora van de blinde darm
geven: een dysbacteriose, een dunnere
ontlasting kan het gevolg zijn.
Plakpoep aan de achter- en onderkant
van het konijn zorgt ervoor dat de
huid kan beschadigen en zeker bij
warm weer kan het dan behoorlijk
gaan ontsteken. Vliegen ruiken dit
van mijlenver en leggen hun eitjes
op deze natte warme plekken. Als
deze uitkomen dient de huid van het
konijn als voedingsbodem voor de

larven waardoor de problemen alleen
maar groter worden. Deze aandoening
noemen we myiasis. U kunt uw konijn
met een spray hiertegen beschermen.

Wanneer het konijn dunnere ontlasting
heeft, is het vaak voldoende om een
paar dagen alleen hooi te geven en het
groenvoer en biks achterwege te laten.
Werkt dat onvoldoende, neem dan
contact op met uw dierenarts!

Dierenarts Kristel, AniCura
Dierenkliniek Harderwijk / Ermelo
www.anicura.nl/harderwijk
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Kinderhoekje

Doolhof
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Kruiswoordpuzzel -Plaatjes-
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Teken een vogel
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Kleurplaat
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Jeugdverzorger aan het woord
Ik ben Aron,
En help op vrijdagmiddag mee op de Dierenweide.
Ik vind het heel leuk, dat ik kan helpen met het verzorgen van de dieren.
Het leukste vind ik om de dieren voer te geven.
Maar ik help ook met het schoonmaken van de hokken en de rennen.
Ik help nu ongeveer een half jaartje op de Dierenweide.
Ik ben bij de Dierenweide gaan helpen, omdat mijn zus er ook helpt en het leek
mij ook heel leuk.
Ik hou van dieren.
Ik sta op de foto met mijn adoptiecavia Lulu.

Openingstijden Dierenweide
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Opgaveformulier donateurs
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

:

………………………………………………………

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
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