
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016 

Dieren 
Een mevrouw heeft haar konijn, een Hangoortje, aan de Dierenweide geschonken. De Vlaamse reus 
heeft nu gezelschap. Begin 2016 waren 3 koppeltjes Witte Pauwstaartduiven aanwezig. 
De kippenrassen  Australorps en Amrock zorgen voor veel reuring op de Dierenweide. Van beide 
rassen zijn weer enkele honderden eieren In de broedmachine  uitgebroed. De mooiste exemplaren 
van beide rassen zijn aangehouden. De Dierenweide is in 2016 gestopt met het  houden van de 
Forwerk Hoenders. Vanaf 22 december 2016 werden alle kippen opgehokt i.v.m. een Vogelgriep 
uitbraak in de regio.  De twee dwerggeiten zijn inmiddels te oud om ze te laten dekken. Omdat ruilen 
niet is gelukt mogen ze de rest van hun leven op de Dierenweide blijven. Eind december is wegens 
Vogelgriep een vervoersverbod van pluimvee ingesteld in de regio. 
 
NLdoet 
De klussen op 11 en 12 maart 2016 werden door de secretaris aangemeld bij het Oranje Fonds. 
Drie vrijwilligers hebben op 11 maart de behuizing van de dieren gebeitst. Op 12 maart is in de 
Dierenweide door vier vrijwilligers gewerkt aan  het beschermen van de grasmat met gaas. De 
grasmat werd lokaal verwijderd, waarna grond en gaas werd opgebracht. En de grasmat weer werd 
teruggelegd.  Opslag van wilde bramen werd verwijderd. Doppen van het hekwerk zijn vervangen. Na 
afloop zag de Dierenweide er weer netjes en representatief uit. Met dank aan de vrijwilligers voor 
hun inzet.  
 
Facebook 
Bestuurslid Hans Wijling heeft voor de Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland  een pagina 
aangemaakt op Facebook. Activiteiten, actualiteiten en gebeurtenissen op de Dierenweide zullen via 
dit medium worden gedeeld met het publiek. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van de Stichting Dierenweide Nieuw-Lekkerland heeft in 2016 overleg gehad op 13 
januari, 5 april, 12 juli en 4 oktober. De financiën van het boekjaar 2015 zijn gecontroleerd en in orde 
gevonden. De penningmeester is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 
 
31 december 2016  
 
 
Jan Andeweg 
Secretaris 

 
 

 


