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Informatiebord

Openingstijden Dierenweide
De Dierenweide is klaar en voortaan elke
woensdag van 14:00 tot 16:00 uur open
voor bezoekers. De planning is ook de
vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur,
maar daarover later meer.
Op andere momenten, als de dierenverzorgers er zijn, mag je natuurlijk altijd
vragen om rond te kunnen lopen.

Inmiddels is er in het vijvergebied (voor de
Dierenweide en Knop-Op) door de firma
Multituin een prachtig houten informatiebord geplaatst. In de nabije toekomst, is
hier alle informatie te vinden over het
vijvergebied, openingstijden en de activiteiten die er georganiseerd gaan worden.
Echte koffie!
Voortaan kan er echt lekkere koffie geschonken worden met het nieuwe koffiezetapparaat in Knop-Op.

Uw steun en suggesties dragen bij tot
het succes.
Contactgegevens
Interim voorzitter: Peter Vogelsang
Secretaris: Ruud Verschoor
Penningmeester: Rik Koenders
email: info@hetnieuwevijvergebied.nl

Verbouwing Knop-Op
Binnenkort worden de toiletten vernieuwd
waardoor mensen met een rolstoel of die
minder goed ter been zijn er ook gebruik
van kunnen maken.
Werkzaamheden vijvergebied
Er is ons verteld dat we in oktober de
ontwerpschets kunnen verwachten om de
bewoners te kunnen informeren en de
definitieve plannen te gaan realiseren.

www.hetnieuwevijvergebied.nl

Pietertje

Elisabeth

9 weken oud

Weer een feestje!
Het was dinsdag 18 mei 2021, in de plaats
Mookhoek, gemeente Hoeksche Waard,
provincie Zuid-Holland. Het was een
bijzondere dag want op deze dag werden er
6 biggetjes geboren, 4 meisjes en 2
jongetjes. In een warme omgeving met een
lieve moeder (zeug) die goed voor haar
kroost zorgt. En waar de biggetjes hun
buikje vol bij kunnen drinken. De biggetjes
mochten een tijdje bij hun moeder blijven
om te groeien en de draad van het
biggenleven rustig op te pakken. Ze hebben
leren luisteren naar hun moeder en leren
spelen en stoeien met hun zusjes en
broertjes.
Elisabeth en
Pietertje
7 weken oud
in het hok

12 weken oud

Uitgebroed in het
varkenshok

De dag brak aan dat het tijd was om te
verhuizen, op zaterdag 4 juli zijn Jan en
Kees, verzorgers en eigenaren van alle
dieren op de Dierenweide, met de auto de
biggetjes op gaan halen. Voor de veiligheid
was er voor een bench (kooi) gezorgd en
konden de biggetjes rustig naar de
Dierenweide in Capelle aan den IJssel
verhuizen.
De biggetjes waren ongeveer 30/35 cm
groot en hebben inmiddels ook al een naam
gekregen. De een is zwart, heet Pietertje,
naar de vrouw van Kees, Iet en de andere
is roze/zwart gevlekt en heet Elisabeth,
naar de vrouw van Jan.
Inmiddels wonen Pietertje en Elisabeth al
weer een aantal weken op de Dierenweide
en het gaat goed met hen. Ze hebben een
eigen onderkomen, veld en afzetting, naast
het duivenverblijf, waar ze heerlijk kunnen
vertoeven. Als Kees en Jan aanwezig zijn
mogen ze, als ze groter zijn, ook overdag
bivakkieren op het grote veld ernaast en als
ze weggaan gaan ze weer naar hun eigen
verblijf.
Het zijn nette wel opgevoede
biggetjes want hun behoefte doen ze netjes
buiten en niet in hun eigen verblijf.
Ze eten paarden crunch (ook voor biggetjes
geschikt) met iedere dag een halve appel
en mogen niet gevoerd worden! Zoals dat
nu eenmaal tegenwoordig gaat hebben de
biggetjes allemaal hun nodige vaccinaties
gehad en hebben hiervoor een officieel
vaccinatieboekje gekregen.
Wil je kennis maken met Pietertje en
Elisabeth en hen bewonderen loop dan
even binnen bij de Dierenweide als deze
geopend is.

