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Avondwerkzaamheden Dierenweide Abstede, augustus 2012 
 

Algemeen 
 

1. In de winter bestaat het groenvoer uit resten van de groenteman en wat de buurt geeft. 
Dit groenvoer wordt bewaard in de ijzeren container of in de verschillende stallen en 
moet wel uitgezocht worden op frisheid en bruikbaarheid. 

 
2. Pas op, nooit spinazie geven, aan geen enkel beest.  

 

3. Wortelloof vooral voor de konijnen 
 

4. Als er geen groen is, dan meer hooi geven.  

 
5. Houdt de deuren van de stallen gesloten anders eten de duiven het voer op! 

 

 

Sluit hekken en deuren altijd als je ze open aantreft! In 
verband met de veiligheid van de dieren. 

 

Volgorde van activiteiten 
 

1. Kippen voeren, ganzenhok klaarmaken. 

 
2. Stallen van schapen en geit opschudden, voerbak(ken) klaarmaken, hooiruiven vullen. 
 

3. Ondertussen de konijnen en cavia’s eerst groenvoer en dan de voerplek schoonmaken 
en water verversen. 

 
4. Waterbakken waarin de eenden en ganzen baden, schrobben en verschonen. 
 

5. Poep, veertjes en takken zorgvuldig ruimen in alle weiden. Vergeet de kattenpoep niet 
op te graven. 

 

6. Schapen, geiten en ganzen binnenlaten, water geven. 
 
7. Konijnen hooi geven. 

 
8. Stoep rond de stal vegen. 
 

9. Aanrecht in de stal schoonmaken, indien nodig handdoek verversen. 
 
10. Stallen zo mogelijk afsluiten met de sleutels.  

 
11. Het buitenlicht van de grote stal aandoen. (binnenlichten uit) 

 
12. Grote stal met cilinder- en hangslot. 
 

13. Buitenhek afsluiten met cilinderslot en hangslot. 
 
14. Hekken van het binnen terrein afsluiten.  
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Schapen Stal 1 
 

1. Stro in de stal opschudden. Eventueel nieuw stro toevoegen. Er moet zoveel stro zijn dat 
de koude van het beton niet door het stro heen trekt. 
  

2. Hooi aanvullen/verversen. 
 

3. Alleen in de winter: Voerschaal is de grote rechthoekige roestvrijstalen bak. ½ blikje 
brokken; Beetje groenvoer. De voerschaal in het midden van de stal op het stro 
plaatsen. 

 

4. Grijze ronde plastic bak half vullen met water en in de rechter voorhoek van de stal 

plaatsen.  
 

5. Schapen in hok laten en hok afsluiten. 
 

6. De roestvrij stalen bak aan het einde van de ronde uit de stal halen, zodat deze ’s nachts 
weg is. 

 

De schapen op dit moment geen brokjes geven, alleen een plak hooi van ongeveer 10cm dik, 
goed uitgeschud in de ruiven. Dit i.v.m. de hoeven van Donna. En Blondie is dik genoeg. 
 

Ganzen Stal 2 
 

1. Stro opschudden en eventueel aanvullen. 
 

2. De rechthoekige waterbak voor de helft vullen met water,  
 

3. De blauw geëmailleerde schaal met een laag graan vullen (1 blikje) en een bruine 
boterhammen in stukjes achter in het hok in de hoek neerzetten. 

 

4. De ganzen gaan als laatste naar binnen. 

 

Kippen Stal 3 
 

1. Plastic schuifluik sluiten, zodat de kippen ’s nachts niet naar buiten kunnen en het niet 
tocht in de stal. 

 

2. Voerbak voor de helft vullen met graan.  
 

3. Waterbak verschonen en vullen. 
 

4. Eieren uit de legnesten halen 
 

5. Wat slablaadjes voor Stompie, die als laatste naar binnen wil. 
 

6. Meestal is dit daarom het laatste hok dat wordt gesloten. 
 

7. Aan het einde van de avondwerkzaamheden alle kippen (8), vechtkrielen (2) en Stompie 
en Schooier de eenden in het hok stoppen. 

 
Let s.v.p. op, dat de grote haan een kans krijgt te eten. Hij staat het laagste in de rangorde en 

durft niet. 
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Geiten Stal 4 
 

1. Schudt de stal op met een stevige laag stro om ze schoon te houden, ook in het 
gangpad naar de kleine buitendeur. 

 

2. Vul de ruif met goed uitgeschud hooi. 
 

3. De zwarte emmer voor 1/3 e met water vullen en aan de ketting hangen. 
 

4. Zij mogen naar binnen als de schapen op stal gezet worden. 
 

5. Kleine rechthoekige roestvrijstalen bak vullen met 1 blikje geitenkorrels. 
 

6. Bak weghalen als het op is. 
 

Mannetjes caviaôs en Bruintje en Snowball in hok 10 
 

1. Het oude groen en voer verwijderen.  
 

2. Nieuw groenvoer geven. 
 

3. Controleer (op woensdag) even of het slaapgedeelte onder de houten kisten niet al te 
vies is, anders moet dit deel uitgemest worden. 

 

4. Er staan 2 voerbakken die alleen worden bijgevuld als er niets meer inzit. 
 

5. Water in roestvrijstalen schaaltje verversen. 

 

Meisje in hok 12 
 

1. Eerst groenvoer geven. 
 

2. Hardvoer controleren in wit schaaltje, alleen bijvullen indien leeg. 
 

3. Waterbak verschonen  
 

4. Wat hooi geven. 

 

Bliksem in hok 13 
 

1. Eerst het oude groenvoer verwijderen  
 

2. Groenvoer en wortel geven. Als er geen groenvoer is, dan hooi. 
 

3. Hardvoer controleren 
 

4. Waterbak verversen.  
 

5. Wat hooi geven. 
 

Swiebertje in hok 14 
 

1. Eerst het oude groenvoer en hardvoer verwijderen. 
 

2. Groenvoer en wortel geven 
 

3. Witte bakje met een beetje konijnenvoer controleren 
 

4. Witte waterbakje verversen 
 

5. Wat hooi geven. 
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Jetje en Stamper in hok 15 
 
Ze lopen waarschijnlijk nog buiten en mogen dat totdat we weggaan. 
 

1. Eerst het oude groenvoer verwijderen. 
 

2. Groenvoer en wortel geven. 
 

3. Hardvoer in de zware ronde roestvrijstalen schaal (staat op de aanrecht) geven. 
 

4. Water in de glazen vuurvaste schaal verversen 
 

5. Hooi geven 

 
Poepscheppen 
 

1. Alle mest, veertjes en takken uit de weide halen m.b.v. schepje/spatel en WITTE 

emmers. Gebruik niet de zwarte emmers, zodat er geen mest komt in emmers die 
gebruikt worden voor het bijvullen van waterbakken.  

 

2. Vergeet niet de zandplekken rond de weidestal en bij het hek te controleren op 

kattenpoep. 
De mest wordt iedere dag verwijderd zodat er geen ziektes uitbreken. 

 

3. Stop de mest in de bruine kliko’s 
 

4. 8 grijze van Vliet Kliko’s op woensdagavond aan het hek Notenboomplaatsen  

 
Waterbakken verversen  
 

1. Schep de betonnen waterbak voor de stal, en de zwarte waterbak in de weide leeg als 
het water troebel is.  

 

2. Als het water helder is maar er drijven alleen veren in haal deze er dan uit met een zeef. 
 

3. Vul de waterbakken tot de rand m.b.v. de tuinslang in de hoofdstal.  
 

4. Als de waterbak niet tot de rand gevuld is, kunnen sommige dieren niet meer uit de bak 
komen en kunnen ze verdrinken. 

 

Erf vegen 
 
De stenen voor de stallen schoonvegen van mest, stro en hooi. En als het nat is de grootste 

waterplassen wegvegen. Houdt ook de stenen in de weide moddervrij i.v.m. uitglijden van dier en 
mens. 

 

NB 
 

Al het organisch afval in de grijze van Vliet kliko’s. Ander afval in de grijze kliko die op 
maandagavond bij het hek gezet wordt.  
 

Een maal per maand wordt de voorraad voer, stro etc. aangeleverd. Dit staat dan op voor het hek 
van het binnenterrein op de Abstederhof. Dit moet naar binnengereden worden. De straat moet 

nadien aangeveegd worden. 


