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Nieuwsbrief beestenboel juli 2017.
Uitgave van stichting 't Dierenduintje, opgericht 7 juni 2001 5de digitale jaargang.
Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van stichting 't Dierenduintje.

Dit is de vijfde digitale nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van alles wat er op onze
kinderboerderij gebeurt. Het afgelopen jaar stond wel in het teken van ziek en zeer bij de dieren
en vrijwilligers.

Donateurs:
We krijgen wel eens de opmerking van donateurs dat ze na een donatie niets horen. Dat is niet
omdat we dat niet willen, maar vanuit de ING worden uw NAW gegevens beschermd. Als u bij
de opmerkingen tijdens de overschrijving niet uw adres vermeldt zie ik op het afschrift alleen uw
naam en rekeningnummer. Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken wil ik via deze
weg onze dank uitspreken aan alle donateurs. Dankzij jullie kunnen we 2017/2018 met een
gerust hart ingaan om onze dieren een goed tehuis te geven.

Vergeet u ons aankomend jaar niet? Alle steun is meer dan welkom! Ons IBAN
rekeningnummer is: NL10 INGB 0009 3532 59 ten name van stichting het dierenduintje.

In Memoriam
Ook op de kinderboerderij overlijden wel eens dieren.
In januari 2016 werden de kalkoenen ziek. De verzorgers hebben er alles aan gedaan om ze te
laten opknappen, maar het bleek om een of andere kalkoenenziekte te gaan die meestal
dodelijk is. Dat was ook het geval voor onze kalkoenen, de veearts heeft ze moeten laten
inslapen. Er zijn later in het jaar twee nieuwe kalkoenen gekocht, een mannetje en een vrouwtje.
Het mannetje is echter niet zo aardig voor mensen en is hierdoor tijdens openingstijden
opgesloten in het eendengedeelte.

Ook werden er tijdens de vogelgriepcrisis (leest u verderop meer over), twee mooie hanen
gedumpt. Een bruine en witte haan. De witte haan had last van zijn poot. We dachten eerst dat
hij zijn poot bezeerd had toen hij over het hek gegooid werd. Maar later bleek dat de hanen een
besmettelijke ziekte hadden die bij houders van kippen kan voorkomen. De veearts heeft de

hanen in laten slapen voordat ze al onze kippen konden besmetten. Gelukkig waren de hanen
apart van de andere dieren gehouden. Het is onbegrijpelijk dat mensen hun dieren bij ons
blijven dumpen. Zo kan je ziektes overbrengen en daar zitten wij niet op te wachten.

In april en in juni is er een schaap overleden. Beide aan ouderdomskwalen. Er zijn nu nog drie
schapen op 't Dierenduintje.

De goudfazanten en een aantal eenden zijn door een vos of een kleiner roofdier te pakken
genomen. Ondanks het schrikdraad dat in de avond langs de hekken aan staat, weten deze
rovers soms toch binnen te komen. Na wat aanpassingen aan het hekwerk is het de laatste tijd
niet meer voorgekomen.

Alle konijnen, op 2 na, zijn doodgegaan aan een virus dat in Castricum opdook. Vederop leest u
hier meer over.

Nieuwe dieren
Kater Blacky die sinds vorig jaar bij ons woont houdt er vreemde gewoontes op na. Hij is niet zo
gek op honden in de stal en hij slaapt en wandelt ook graag langs de drukke Duinenboschweg.
We houden steeds ons hart vast als hij weer zomaar oversteekt. Blacky ligt vaak in de berm te
slapen en komt altijd aangesneld als je hem roept.

Er zijn twee nieuwe kalkoenen. Het vrouwtje lijkt niet erg verliefd te zijn op het mannetje en wil
dus geen nestje met hem maken. Het mannetje wil wel graag en is wat opgefokt door de
afwijzing van het vrouwtje. Hij is hierdoor niet echt aardig voor de mensen. Hij is tijdens de
openingstijden opgesloten in het eendengedeelte, zodat hij niet tot last is. In de avond uren loopt
hij los.

Er zijn twee witte oude en hulpbehoevende ganzen binnengebracht door Marjorie Jansen. De
ganzen zijn afkomstig van de ganzenfamilie van de Henri Dunantsingel , maar hadden beiden
oogklachten/blindheid waardoor hun leven in vrijheid gevaar ging lopen. Bij wijze van
uitzondering mogen ze hun oude dag op 't Dierenduintje slijten. Ze hebben het naar hun zin.
Benader de ganzen wel rustig, want ze zijn slechtziend en schrikken van onverwachte aandacht.
Ze reageren goed op geluid.

Er zijn vier nieuwe konijnen op de konijnenberg.

Vrijwilligers
Onze vrijwilliger Cor is helaas overleden. Cor was al ruim een jaar vrijwilliger op 't Dierenduintje
en we waren erg blij met zijn hulp en inzet. Hij werkte altijd op de donderdag bij ons. Helaas

werd hij ziek en na kort ziektebed is hij overleden. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
toe met het verlies van Cor.
Ank, de vrouw van Piet, onze vrijwilliger is helaas ook door ziekte overleden. Ank was vroeger
altijd onze grote steun en toeverlaat bij de rommelmarkten en evenementen op 't Dierenduintje.
Ank hielp ook altijd als de beheerders op vakantie waren om de boel draaiende te houden. Dan
ging de stofdoek door de keuken en alles blonk weer bij thuiskomst. Wij wensen Piet en zijn
kinderen veel sterkte toe zonder Ank.

Er zijn een aantal nieuwe vrijwilligers actief. Ze heten Jody, Johan, Saskia en Loes. Jody stelt
zich aan u voor:

Hoi, ik ben Jody, ben 30 jaar en kom uit Castricum.

Ik fietste al mijn hele leven voorbij het
dierenduintje met m'n ogen alleen maar op de
weg gericht. Tot mijn vriend eens zei: Jody, is jou
dat dierenduintje wel eens opgevallen? Dat mooie
plekje met die leuke diertjes en al die teiltjes aan
de muur, is dat niet iets voor jou? Want ik zocht
namelijk vrijwilligerswerk en ben gek op dieren!
Nou, binnen een week was het zover!
Het eerste contact met eigenaren Fred en Willa
was al meteen goed en leuk en sindsdien ( nu al
meer dan een jaar later ) werk ik er nog steeds
met veel plezier! Zo'n fijn mooi plekje met
allemaal hartstikke leuke en lieve diertjes en de
vele blije mensen die bij ons komen maakt het zo
leuk. De ene komt voor de dieren, de ander voor
de tuin en nog weer andere om wat leuks of
lekkers te kopen. Ik doe op de dinsdag en
donderdag mijn best om het daar mooi en schoon
te houden,
ik ben er voor de verkoop en om een lekker maaltje te maken voor de dieren en om goed voor
ze te zorgen. En wat mij het meeste blij maakt is de liefde van de dieren, ze komen vaak een
knuffel halen en ik moet heel veel om hun lachen.

Groetjes Jody

Het Dierenduintje is nu dankzij de inzet van zijn eigen vrijwilligers van dinsdag t/m zondag open.
Door de weeks van 11.00 tot 15.00 en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Maandag zijn we gesloten.
Dinsdag zijn vrijwilligers Jody, Arnold en Johan aanwezig.
Woensdag zijn vrijwilligers Lisette en Johan, aanwezig
Donderdag zijn vrijwilligers Jody en Johan aanwezig
Vrijdag zijn vrijwilligers Arnold, Saskia en Loes aanwezig
Zaterdag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers Kees, Rina Arnold, Lisette
Zondag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers Kees, Rina

De beheerders zijn tevens dagelijks aanwezig voor de ochtend en avondverzorging van de
dieren.

Nieuws:


Het afgelopen jaar stonden we diverse malen in de krant. Er werd aandacht gegeven
aan de opgenomen ganzen van de Henri Dunantsingel, de gedumpte hanen, de
aankondigingen voor Pasen en Sinterklaas en er was een poging tot inbraak op het
Dierenduintje.



Konijnen
Helaas kregen we begin vorig jaar bericht van de veearts, dat er een besmettelijke
konijnziekte opdook in de omgeving van Castricum en waarbij op 2 na al onze konijnen
aan doodgegaan zijn.

Sinds begin juni is de praktijk opgeschrikt door een aantal gevallen waar meerdere konijnen snel
overleden met symptomen die passen bij het VHD virus.
VHD staat voor Viral Heamorraghic Disease.

De verschijnselen zijn :


Lusteloos



Niet eten



Koorts



Benauwdheid



Tandenknarsen (pijn)



Bloederige neusuitvloeiing



Bloed bij de ontlasting



(Maar meestal alleen) plotselinge dood

Er zijn 2 varianten de klassieke VHD en de variant VHD2. Tegen de klassieke VHD is sinds
langere tijd een combinatievaccin (met de ziekte Myxomatose) beschikbaar dat na eenmalige
injectie een jaar bescherming biedt. Voor de VDH2 zijn de mogelijkheden beperkter.

Tot eind 2015 kwam in Nederland alleen de klassieke variant voor maar sindsdien is in
verschillende delen van Nederland ook de VHD2 variant aangetoond bij wilde en tamme
konijnen. Tot op heden echter niet bij ons in praktijk gebied. In twee van de gevallen van
plotselinge sterfte van begin deze maand betrof het echter tegen klassieke VHD gevaccineerde
dieren. Inmiddels is de definitieve uitslag van het pathologisch onderzoek binnengekomen en
het is nu duidelijk dat het inderdaad om de VHD2 variant gaat.

Bron: Dierenartsenpraktijk IJmond Noord

Na het overlijden van onze konijnen zijn de twee overgebleven konijnen opnieuw ingeënt en
hebben tijdelijk een aantal maanden in het kippenverblijf gewoond. Zo kon de konijnenberg
zichzelf virusvrij ontwikkelen na een grote schoonmaak. Nu de berg weer gezond is en het virus
weer weg is zijn er nog vier konijntjes aangenomen en wonen er nu weer 6 konijntjes op de
konijnenberg.


Vogelgriep

Door de uitbraak van vogelgriep in Nederland vorig jaar waren ook wij genoodzaakt om mee te
doen aan de landelijke maatregelen en de deuren te sluiten voor de bezoekers. Dit heeft een
paar maanden geduurd. Hieronder vertel ik iets meer over de achtergrond van de vogelgriep
zodat u als lezers beter begrijpt waarom de maatregelen genomen moesten worden.

Besmetting en verschijnselen vogelgriep: Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer
binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en
gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Besmetting vogelgriep: Vogels kunnen vogelgriep oplopen via direct contact tussen (wilde)
vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest; besmet
materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen; mensen die door hun schoenen of kleding in
contact zijn geweest met het virus; stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid).
Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door import van levende besmette vogels. Ook
verspreiding via trekvogels vormt een risico.
Ziekteverschijnselen vogelgriep: De meeste vogelgriepvirussen zijn van de milde variant. Dieren
die besmet zijn met de milde variant van het virus vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen.
Toch is bestrijding van deze variant noodzakelijk. De milde variant kan veranderen in de zeer
besmettelijke variant van het vogelgriepvirus. Deze variant is zeer besmettelijk voor dieren.
Dieren die besmet zijn met deze variant van het virus worden ziek en gaan vaak dood. Op de
website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u meer over de
ziekteverschijnselen van besmette vogels.

Risico's voor de mens: Het risico dat het in Europa heersende vogelgriepvirus H5N8 overgaat

van dier naar mens is zeer klein.

Maatregel om vogelgriep te voorkomen: Met ingang van 19 april 2017 zijn bijna alle landelijke
maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep ingetrokken. Alleen de hygiënemaatregelen
om de stal en het erf te mogen betreden blijven voorlopig nog in stand. Bijna alle landelijke
maatregelen zijn ingetrokken. Deze moesten de verspreiding van vogelgriep tegengaan. En het
risico op een besmetting bij pluimveebedrijven zo veel mogelijk verkleinen.

Bron: Rijksoverheid


Inbraak op 't Dierenduintje

Begin april, op een donderdagavond probeerde een 39-jarige man in te breken op 't
Dierenduintje. De inbreker heeft hierbij schade gemaakt. Hij heeft geen spullen kunnen stelen
en werd dankzij een oplettende Willa, die thuis via de beveiligingscamera's een inbreker op het
terrein zag lopen, meteen in actie kwam en Fred alarmeerde die de politie belde, opgepakt. Na
het telefoontje naar de politie kwamen ze meteen met drie auto's en konden via de aanwijzingen
die Fred vanuit huis kon geven, de man uit de greppel vissen, die zich had verstopt. De dader
heeft een bewegingsmelder vernield, een camera was afgebroken en er was een raam van de
kas ingeslagen. De dader werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De schade
kan niet verhaald worden op de man en valt buiten onze verzekering, dus de kosten zijn voor de
stichting, helaas. In deze zelfde avond werden nog twee vergelijkbare inbraken gepleegd in de
omgeving, bij het hof van Kijk Uit en bij het Strandvondsen museum.


Oproep

Om te overleven, is ‘t Dierenduintje volledig afhankelijk van giften. ‘t Dierenduintje kan uiteraard
wel wat extra financiële steun gebruiken voor de verzorging van de dieren. Wil je ook je steentje
bijdragen? Stort dan je donatie op rekening NL10 INGB 0009 3532 59, t.n.v. Stichting het
Dierenduintje te Castricum. Je ontvangt dan ook ieder jaar de digitale nieuwsbrief ‘Beestenboel’
met allerlei informatie. Hiervoor kan je je aanmelden op de website www.dierenduintje.nl

Overig nieuws:



De schapen zijn eind juni weer geschoren door de schapenscheerder. In 1 van de
vachten werd een stuk hoef gevonden, dat in de huid vast zat.



Een bijzondere ontdekking daar het schaap geen klachten vertoonde van de wond.



Alle geiten en schapen zijn in juni weer ingeënt tegen Q-koorts. Dit is een verplichte
jaarlijkse vaccinatie.



De konijnen zijn ondertussen ook weer geënt.



Wij hebben een Facebook pagina! Via de website kunt u de pagina ook bezoeken, via
een directe link



De Lions club Castricum heeft vorig jaar een mooie donatie gedaan. We hebben de
aanleg van de nieuwe appelboomgaard, een duiventil en een handgemaakte
picknickbank gekregen. Op 20 mei zijn de leden van de Lions club onder het genot van
een hapje en een drankje op werkbezoek gekomen en kregen een rondleiding van de
beheerder.



Ze konden meteen zien wat er van de appelgaard, duiventil en picknicktafels geworden
is.



Met het geld van uw donaties konden we afgelopen jaar de rekeningen betalen van de
veearts, voer, hooi en stro, verzekeringen, gas, water en licht en voor het onderhoud van
het terrein en de gebouwen. Hiervoor onze dank aan alle donateurs! En natuurlijk een
bedankje aan alle particuliere donateurs die jaarlijks of maandelijks een bijdrage
overmaken voor de dieren.

En niet te vergeten de vrijwilligers die wekelijks hun vrije uurtjes in het onderhouden van
't Dierenduintje steken, bedankt!

Nieuws uit de tuin.

De tuin staat er weer mooi bij, de appels aan de appelbomen beginnen te groeien, de
bloemen staan mooi in bloei. In de moestuin doen de aardbeien, de kruiden en de uien,
maar ook de bonen hun best om te groeien.

Activiteiten:
Tijdens de paasdagen in 2017 was het weer een gezellige boel op het Dierenduintje. Heel veel
kinderen kwamen weer paaseitjes zoeken. Dankzij sponsoring van AH Castricum konden de
kinderen een lekkere attentie krijgen na het zoeken van 5 paaseitjes. Op tweede paasdag was
de paashaas ook nog even aanwezig, met dank aan de 2 stagiaires, die de verrassingszakjes
uitdeelden aan de kinderen.

Sinterklaas kwam ook dit jaar weer op bezoek met Piet op zaterdag 28 november. Maar wat een
verrassing voor Sint! Kinderkoor Music Star was allerlei gezellige Sinterklaasliedjes aan het
zingen. Sinterklaas vond dit zo gezellig dat hij even stond te swingen op de muziek. Ook nu
werden de schoenattenties gesponsord door AH Castricum.

In het weekend van 17 juni was er groei en bloei
open tuinendag van 11.00 tot 16.00 uur.

Agenda 2017/2018:


Eerste en tweede paasdag: eieren zoeken van 11.00 tot 15.00 voor kinderen



Schapen scheren in juni 2018, datum volgt nog.



Sinterklaas: eind november 2017, datum volgt nog.

Tot zover het nieuws uit het Dierenduintje.

Close

