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Jaarverslag 2021 

Ook in 2021 heeft Covid 19 het normale leven weer grotendeels beïnvloed. Wij hebben ons 
geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM. Daardoor konden ook dit jaar de 6-weekse 
bijeenkomsten met de verzorgers maar gedeeltelijk doorgaan. Gelukkig zijn onze verzorgers 
gevrijwaard gebleven van het Corona virus. Ook de open middagen op de laatste woensdag van de 
zomermaanden kwamen gedeeltelijk 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 kosteloos opgehaald in maart en 

november. Wij zijn hem daar dankbaar voor. 

Februari 

In deze maand hebben we alle dieren geënt tegen clostridium.  

 

Maart  

In maart zijn ook onze eerste lammeren van dit jaar geboren. Dit was een teken van het voorjaar. 

De stal is uitgemest en schoongemaakt op 11 maart. 

 

April 

Op 26 april is de oprolbare zeiloverkapping tussen stal en schuur aangebracht. Dit geeft ons de 

mogelijkheid om overdekt de verzorgersbijeenkomsten te houden. 

In de nacht van 11 op 12 april is er ingebroken in de schuur, wat klein gereedschap hebben ze 

meegenomen. Ze waren binnen gekomen door een gat in het hek te knippen waardoor de landgeiten 

buiten de weide liepen met alle gevaren vandien. 

Door Covid 19 konden we op woensdag 27 april voor de eerste keer dit jaar de weide openstellen 

voor publiek. 

 

Mei 

Op 28 mei werd de ophokplicht i.v.m. de vogelgriep opgeheven en mocht het pluimvee weer naar 

buiten. 

Op 29 mei hebben we de uitgestelde (i.v.m. Covid 19) NL Doet dag gehouden. We hebben onder 

zomerse omstandigheden diverse geplande werkzaamheden uitgevoerd. Ook dit jaar hielpen 3 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. 
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Juni 

Op 5 juni hebben we onze jaarvergadering gehouden in de overdekte ruimte tussen de stal en 

schuur. 

Op 25 juni hebben we de 2 oude landgeiten met hun 5 lammeren verkocht i.v.m. te grote dominantie 

t.o.v. de andere geiten.  

Op 12 juni zijn de schapen weer geschoren. Deze dag hebben we samen laten vallen met een 

lammetjesdag voor publiek. Ook kregen alle dieren in deze maand de eerste enting van dit tegen Q 

koorts en Clostridium, tegelijk met een behandeling tegen wormen en luizen. 

Op 28 juni hebben we de jonge haan en een oude hen verkocht i.v.m. overcompleet. 

 

Juli 

Alle dieren kregen in deze maand de tweede enting tegen Q koorts en clostridium. 

In deze maand is de statiegeldactie bij Coop Zutphen begonnen. Onze vrijwilliger Jelle heeft dat 

geregeld bij de Coop winkel. Ingeleverde statiegeldbonnen worden gedurende 3 maanden verzameld 

en het bedrag wordt verdubbeld door de Coop winkel. Tot onze vreugde en verrassing werd er bijna 

€ 600,00 euro op onze bankrekening bijgeschreven. 

Na de inbraak in april hebben we beveiligingscamera’s aangekocht. Deze zijn deze maand 

geïnstalleerd en in werking gesteld. Deze zijn voor een groot deel gesponsord door de Dorpsraad en 

een gift van de Lionsclub Zutphen. 

 

Augustus 

Op 24 augustus hebben we een dwerggeit dekbok en op 25 augustus een Nubische dekbok gehaald. 

 

September 

Op 2 september hebben we een landgeit dekbok gehuurd en opgehaald. 

 

Oktober 

Op 12 oktober hebben we een, t.o.v. van vorig jaar groter, eenden-hok met ren gemaakt. Op 26 

oktober kwam de verplichting dat alle pluimvee opgehokt moest worden tot nadere berichtgeving 

i.v.m. vogelgriep in Nederland. 

We hebben dit jaar meegedaan aan de RABO ClubSupport actie. Op 9 november werd door de 
Rabobank bekend gemaakt dat dierenweide ’t Spiker € 985,72 gewonnen had. 
 

November 

Deze maand hebben we ook de stallen weer uitgemest. 

Op 30 november zag onze penningmeester dat er een aanzienlijk bedrag was bijgeschreven op onze 

bankrekening. Dit was afkomstig van de opgeheven wandelsportvereniging Shrewsbury die hun nog 

aanwezige saldo verdeelden onder een aantal verenigingen uit Zutphen en Warnsveld. 

 

December 

Ook dit jaar is er weer, in overleg met de Dorpsraad, een kerstboom geplaatst in onze dierenweide. 

Voor bekostiging hiervan hebben we een media-actie op touw gezet met de vraag om ons met een 

geldelijke bijdrage te ondersteunen. Hier kwam zoveel respons op dat we ook dit jaar de kerstboom 

op 10 december hebben kunnen laten plaatsen door hovenier Luijendijk.  

Vlak voor de kerstdagen heeft het bestuur alle vrijwilligers van onze dierenweide verrast met een 

kerststol. 

 

Herman Strijdveen, secretaris 

10 januari 2022 


