
 Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker 
 Secretariaat:   
  ’t Spiker 5 
 7231 JK Warnsveld 
 e-mail: info@dierenweidehetspiker.nl 

Site: dierenweidehetspiker.nl 
 IB IBAN bankrekening nr. NL 86 RABO 0166 8761 43 
            Facebook: Dierenweide ‘t Spiker  

            RSIN-fiscaal nr. ANBI: 851095513 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

Door het Corona virus is het jaar 2020 anders verlopen dan normaal. Als dierenweide hebben we 
diverse aanpassingen moeten doen. Wij hebben ons geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM. 
Daardoor konden dit jaar de 6-weekse bijeenkomsten met de verzorgers niet doorgaan. Gelukkig zijn 
onze verzorgers gevrijwaard gebleven van het Corona virus. Ook de open middagen op de laatste 
woensdag van de zomermaanden kwamen te vervallen. 
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 klaarstonden ook gedurende de Covid 19 periode. 

De mest uit de stallen is ook dit jaar weer door boer Wijnbergen kostenloos opgehaald in maart en 
november. Wij zijn hem daar dankbaar voor. 

Het donateurs-bestand is dit jaar licht gedaald. Er zijn helaas enkele donateurs overleden en een 
aantal donateurs is verhuisd naar een andere woonplaats. Daar tegenover stonden wel een klein 
aantal nieuwe aanmeldingen. 

Februari 
In deze maand hebben we alle dieren geënt tegen clostridium.  
 
Maart  
De NL Doet-dag van zaterdag 14 maart is door de landelijke organisatie voor onbepaalde tijd 
opgeschoven  i.v.m. het Corona virus. 
In maart zijn ook onze eerste lammeren van dit jaar geboren. Dit was een teken van het voorjaar. 
Op 21 maart is helaas de vrouw van één van de oprichters en tevens verzorger van onze dierenweide 
overleden. 
De stal is uitgemest en schoongemaakt op 12 maart. 
 
April 
Het voorjaar kwam al vroeg op gang waardoor de lammeren al vroeg vrij in de weide konden spelen. 
Door Covid 19 mochten we geen open dagen organiseren. We kregen hier veel vragen over, maar 
onze bezoekers konden begrip opbrengen dat ze niet naar binnen mochten. 
 
Mei 
In mei hebben we een aantal eieren van de Welsumer kippen laten uitbroeden om ervaring met het 
opfokken van kuikens op te doen. Dit wilden we ook laten zien aan de bezoekers van de dierenweide. 
Helaas viel het laten zien aan de bezoekers door Covid 19 in het water. We kregen 13 kuikens 
waarvan er 12 groot geworden zijn.  2 Hanen hebben we zelf gehouden ter vervanging van de oude 
Welsumer haan die kreupel liep. In juli hebben we de rest verkocht aan 2 andere liefhebbers van 
oude kippenrassen. 
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Juni 
Op 20 juni is toch de uitgestelde jaarvergadering gehouden in de openlucht, achter de schuur. De 
ervaring in de open lucht was positief. Dit heeft geleid tot het actiepunt om de ruimte tussen stal en 
schuur flexibel te gaan overdekken. 
Op 24 juni zijn de schapen weer geschoren, jammer genoeg zonder publiek. Er stonden wel een 
aantal bezoekers buiten het hek te kijken. 
Ook zijn alle dieren in deze maand geënt tegen Q koorts. In deze maand is ook een nestje jonge 
zwaluwen uitgevlogen, die in de stal groot gebracht zijn. 
 
Juli 
Op 11 juli hebben we de uitgestelde NL doet-dag gehouden. We hebben onder zomerse 
omstandigheden diverse geplande werkzaamheden uitgevoerd. Ook dit jaar hielpen 4 jonge mannen 
van het AZC Zutphen mee. Hiermee willen we deze mensen een voor hen welkome dagbesteding 
geven. 
De inwendige mens werd weer verzorgd door eetcafé Kwalitaria van winkelcentrum Dreiumme. Dit 
alles werd gratis beschikbaar gesteld. 
  
September 
Op 19 september is er een pauwenkuiken geboren. Dit was een verrassing voor ons. De hen was een 
aantal dagen zoek en we vonden haar in het hertenhok waar ze zat te broeden op 3 eieren. 
Uiteindelijk is er na 28 dagen 1 kuiken geboren. Deze is in het kippenhok opgegroeid. 
 
Oktober 
Door het uitbreken van het zeer besmettelijke vogelgriep in de provincie Utrecht waren wij verplicht 
om op donderdag 29 oktober ons pluimvee op te hokken, tot nadere berichtgeving. Uit ervaring met 
de vorige jaren zal dit waarschijnlijk tot in het voorjaar van 2021 zo blijven. 
Wij hebben een ruimte achterin de stal gemaakt waar ons pluimvee zit in 2 verdiepingen met 
springstokken, zodat ze zoveel mogelijk bewegingsvrijheid hebben. 
We hebben dit jaar meegedaan aan de RABO ClubSupport actie. Donderdag 5 november werd door 
de Rabobank bekendgemaakt dat dierenweide ’t Spiker € 743,17 gewonnen had. 
 
November 
Ook onze eenden moesten we ophokken in verband met de vogelgriep. Hier moesten we eerst wat 
voorzieningen treffen in de stal van de Paddenpoel. Op 3 november was dat klaar en konden we de 
eenden ophokken met een overdekte ren met een waterbak. 
Deze maand hebben we ook de stallen weer uitgemest. 
 
December 
Ook dit jaar is er weer, in overleg met de Dorpsraad, een kerstboom geplaatst in onze dierenweide. 
Wij wilden hiermee onze dorpsgenoten een hart onder de riem steken in deze donkere dagen. Door 
het Corona-virus zijn we meer aan huis gebonden en dan hopen we dat een mooie verlichte 
kerstboom wat rust geeft in deze verwarde tijd. 
We hebben met hovenier Luijendijk weer afspraken gemaakt om een kerstboom te plaatsen. 
 

Herman Strijdveen, secretaris 
16 januari 2021 

 


