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Van de redactie 
De activiteit herfstkriebeltjes is helaas een 
beetje in het water gevallen. Eind 
november was er vanalles te knutselen in 
het thema herfst, te eten, te knuffelen maar 
het weer hielp niet echt mee.  
Half december konden we wel eindelijk 
weer eens een vrijwilligers avond houden. 
Het vond plaats in het kasteel met een 
groot deel van de vrijwilligers van de 
kinderboerderij. Een aantal vrijwilligers 
heeft dit georganiseerd. Er waren hapjes, 
een quiz en veel gezelligheid. Super dat het 
weer kon na  corona! 
 

 
 
Het was wel flink sjouwen met water met de 
koude dagen! Alle dieren in de stallen 
kregen 2-3 x per dag vers water omdat het 
alweer bevroren was door de vorst. Wat 
was het een gesleep met gieters en 
emmers want alle kranen waren afgesloten  

 
 
 
en ook de wc moest met emmers 
doorgespoeld worden. Alle leidingen waren 
afgesloten omdat ze anders kapot vriezen. 
Gelukkig was het na een week weer 
vorstvrij. 
De levende kerststal vindt vrijdag 23 
december plaats. Met lampionnetje komen 
mensen naar het kasteel en van daaruit 
gaan we met de kerstfiguren en de ezels 
via een fakkelroute naar de kinderboerderij 
gelopen. Daar is de levende kerststal. 
Maria leest kerstverhalen voor en er zijn 
marshmalllows, koormuziek, warme choc 
en glühwein en veel meer. Het wordt een 
leuk begin van de kerstdagen. 
We zijn eerste kerstdag en nieuwjaarsdag 
gesloten voor publiek maar de rest van de 
winter zijn we open. Kom gerust binnen, 
daar is het warm en ook de dieren vinden 
wat aandacht in de koude tijd erg fijn. 
 
Herfst en winter  
Veel dieren verliezen in de herfst haar. Ze 
vervangen hun zomerharen voor een 
dikkere ondervacht zodat ze warm blijven. 
Onze varkens hebben niet zo heel veel 
haren maar die verstoppen zich helemaal 
onder een dikke laag stro in hun 
nachtverblijf. De schapen hebben natuurlijk 
hun wol en de geiten willen graag een 
warme dikke laag stro in hun stal zodat ze, 
ook met hun oude knietjes, lekker warm 
liggen. De kippen stoppen hun blote delen 
onder hun veren en de ezels willen vooral 
uit de wind kunnen gaan. 
Wist je dat je de bladeren die vallen beter 
kunt laten liggen? Op paden en op gras is 
het handiger onze weg te halen maar 
verder mag alles blijven liggen. Het zorgt 
voor een dikke laag waarin kleien diertjes 
zich kunnen verstoppen en vogels vinden 
er weer voer tussenin. Egeltjes zoeken 
daar ook hun winterslaap plek dus vind je 
er eentje, laat hem dan gewoon liggen, hij 
is niet dood. 



Verbouwingsplannen 
Eindelijk is er vooruitgang in de 
verbouwingsplannen van ons 
hoofdgebouw. Omdat dit niet voldoet aan 
de wettelijke eisen zijn we al lang bezig om 
hier iets aan te veranderen. 
We zijn nu zover dat er, hopelijk volgend 
jaar,  een aanbouw komt aan ons huidige 
hoofdgebouw. Daarin zitten functies als 
eetruimte voor de vrijwilligers, een douche 
en kleedruimte. Dat is verplicht en die 
hebben we nu niet. De tekening van de 
aanbouw is goedgekeurd door de 
gemeente en nu kunnen  we stappen gaan 
maken. Dat is fijn want het van belang voor 
ons ze toekomst. Wordt vervolgd… 
 
De neus van Kasper 
Kasper onze ezel heeft 7 jaar geleden een 
bult op zijn neus gekregen en dat bleek een 
tumor te zijn. Hij heeft toen een lange 
behandeling gehad. We hebben hulp 
ingeroepen van een Ezelopvang in Groot 
Brittannië die specialist is op het gebied van 
ezeltumoren. Uiteindelijk is het goed 
genezen. Helaas is het dit najaar terug 
gekomen. Het is een klein bultje nu en we 
hebben meteen contact gehad met onze 
veearts> die heeft ene zalf gegeven 
waarmee we Kaspers neus elke dag 
moeten insmeren. Nu is het tumortje er af 
gevallen en moeten we inde gaten houden 
hoe het verder ontwikkelt. We hopen dat 
het dit keer ook geneest en dat hij gezond 
blijft verder. Hij lijkt er niet veel last van te 
hebben nu gelukkig. 
 

 
 

Onze vogels 
De kippen, ganzen en kalkoenen zitten nog 
steeds opgehokt. Ze doen het wel goed 
gelukkig maar het is natuurlijk niet wat we 
leuk vinden. Ondanks de koude dagen 
hebben ze het goed gedaan. Maar saai is 
het wel. We zijn bang dat het wel tot pasen 
gaat duren. We hopen dat er volgend jaar 
ingeënt mag worden zodat de dieren niet 
meer opgehokt hoeven te worden. 
 
 

 
 
Wist je dat: 
 
 

• We op zondagochtenden mensen 
nodig hebben als dierverzorger en 
om de week voor ons winkeltje. 
Weet je iemand? 
 

• We dierverzorgers zoeken boven 
de 18 die ook wat kunnen aansturen  

 

• Kinderen die het feestvarken willen 
zijn en hun verjaardag hier door ons 
laten organiseren 
 

• We mensen kunnen gebruiken die 
bij activiteiten twee uurtjes kunnen  
helpen schminken? 
 

• Dat we al bezig zijn met de 
activiteiten planning voor volgend 
jaar? Op zondag 2 april beginnen 
we  met de landgoeddag. 


