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Jaarverslag 2019
Het einde van het jaar 2019 zat vol verrassingen en activiteiten .
Vol trots kunnen we naar onze vrijwilligers kijken die onze dieren weer hebben verzorgd en allerlei
andere voorkomende werkzaamheden gedaan hebben. Een geweldige groep enthousiaste mensen
die voor elkaar klaarstaan.
De mest uit de stallen is ook dit jaar weer door boer Wijnbergen kosteloos opgehaald. Wij zijn hem
daar dankbaar voor.
Het donateurs bestand is dit jaar redelijk stabiel gebleven. Er zijn helaas enkele donateurs overleden
en een paar donateurs zijn verhuisd naar een andere woonplaats. Daar tegenover stonden wel een
aantal nieuwe aanmeldingen.
Het dierenbestand heeft ons dit jaar niet in de steek gelaten. Er waren weinig ziekte problemen. Het
aantal entingen ter voorkoming van ziekten is uitgebreid. Het aantal lammeren was wat minder dan
andere jaren. Maar het gaat niet om veel lammeren, als de lammeren die geboren zijn maar gezond
zijn.
Gelukkig bleef afgelopen winter Nederland gevrijwaard van vogelgriep. Hierdoor kon het pluimvee
vrij rond blijven lopen.

Maart.
NL Doet dag van 16 maart werd verplaatst naar 22 en 23 maart i.v.m. de verwachte slechte
weersomstandigheden op 16 maart. Martin had het weer goed georganiseerd en gestroomlijnd,
zodoende kon met veel enthousiasme toch grotendeels worden uitgevoerd, wat gepland was. Ook
dit jaar waren er 4 mannen aanwezig, die gehuisvest waren in het AZC te Zutphen, die de handen
flink uit de mouwen staken.
1* Rondom de stam van de grote beuk is met wilgentakjes ruimte gecreëerd ter bescherming voor
het pluimvee en de jonge hertenkalfjes en geitjes.
2* De bestrating rondom de stal is uitgebreid en voorzien van een vast hekwerk met poort, zodat de
geiten in de winter niet meer in de weide kunnen als het te nat is en de zode stuk lopen.
April.
In deze maand is een zandbak voor in een hoek van de weide gemaakt voor het pluimvee om er in te
kroelen. Helaas wordt er weinig gebruikt van gemaakt door het pluimvee.
De open dagen zijn wisselend bezocht. De extra openstelling op 2 zaterdagen in het voorjaar waren
speciale lammetjes dagen en goed bezocht. De bezoekers aantallen vielen in de nazomer enigszins
tegen. De jonge lammeren in het voorjaar zijn toch de belangrijkste publiekstrekker.

Mei
In mei hebben we een aantal eieren van de Lakenvelder en Welsumer kippen laten uitbroeden om
ervaring met het opfokken van kuikens op te doen. In juli hebben we deze verkocht aan een andere
liefhebber van oude kippenrassen.
Juni.
Begin van deze maand is er een koppeltje mandarijn eenden geboren, die uitgebroed waren in het
hok van de Paddenpoel.
Juli
In deze maand is achter in de weide een nacht/schuil hok gemaakt voor de herten. De herten weten
inmiddels het hok te vinden. Ook het pluimvee heeft het hok gevonden en gebruikt het als zandbak
om er in te kroelen.
Augustus
Op 24 augustus hebben de verzorgers en het bestuur een uitje gehad als dank voor de jarenlange
belangeloze inzet voor de dierenweide ’t Spiker. Met prachtig weer is er met een paardentram, met 3
paarden ervoor, een rondrit gemaakt door het centrum van Zutphen, daarna werd er met 2
fluisterboten een rondvaart gemaakt over de Berkel en de Grote Gracht. Door het prachtige weer
met veel zon werd het dorstig en is er nog een drankje gedaan in het IJsselpaviljoen. Hierna ging
iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts.
September
Na het afmesten van de stal is de gehele stal grondig schoongemaakt en met de hogedrukspuit
schoongespoten.
Oktober
In oktober kregen we van Taco van der Horst van “Perspectief” de vraag of we mee wilden werken
aan hun project “Wandelgangen” op 22 december in de late namiddag. Zij wilden graag onze
dierenweide in hun reis opnemen met een groep van 30-50 personen. De reis bestond uit ontvangst
in ’t Nut met koffie/drankje, daarna met de paardentram naar de molen Nooitgedacht voor een
bezichtiging, vervolgens ging de reis verder met de paardentram naar dierenweide ’t Spiker, waar ze
welkom werden geheten door de voorzitter en secretaris, die tekst en uitleg gaven over de
oprichting, gebruik, vrijwilligers, dagelijkse gang van zaken enz. Na afloop kregen ze allemaal een
appel mee (gesponsord door de groenteboer uit Warnsveld) en onze nieuwe folder. Hierna
vertrokken ze weer met de paardentram naar het Warnshuus voor een etentje. Gelukkig waren ze
met een overdekte paardentram, want het regende pijpenstelen toen ze weggingen.
November
Van de KBS de Scheperstee kregen we de vraag of we medewerking wilden verlenen aan de
invulling van het kerstfeest op 17 december bij hun op school. Concreet was de vraag of wij voor een
aantal schaapjes en eventueel een paar geiten konden zorgen in de levende kerststal onder het
fietsenhok.
Het bestuur heeft na afweging besloten hieraan mee te werken. Sommige ouders zijn donateurs van
ons en in een dorp geldt nog het gezegde “helpt elkander waar mogelijk”
Ook in november kregen we het verzoek of we mee wilden werken aan de kerstmarkt op 13
december op winkelcentrum Dreiumme, door het leveren van een paar schaapjes onder een
partytent op het plein.
Ook hier heeft het bestuur positief op gereageerd met dezelfde motivatie als hier boven.
Door slechte weersomstandigheden is dit echter afgeblazen en konden de schaapjes thuis blijven.
December
Het aantal mandarijn eenden hebben we teruggebracht naar 3 woerden en 3 eenden. Voor de
anderen hebben we een goede tehuizen gevonden.

De gemeenteraad van Zutphen had eerder dit jaar besloten om geen kerstbomen meer te plaatsen,
ook niet meer in onze dierenweide, i.v.m. bezuinigingen. Door een spontane actie van bestuur
dierenweide ‘t Spiker, Dorpsraad en buurtvereniging Dorskampkwartier op facebook, brak er veel
rumoer uit onder de inwoners van Warnsveld, zowel bij ondernemers als particulieren. Heel veel
giften en medewerking kwamen bij de organisatie binnen en het resultaat was een hele mooie
kerstboom. Die geplaatst werd en veel lovende woorden van onze dorpsgenoten.
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