9

Kronenburgerpark
Het artikel in de vorige Mariken sloot af
met de verwijzing naar een filmpje over
onze ‘altijd enthousiaste dierenverzorgers’. En omdat de dierenverzorgers toch
de motor zijn waardoor alles draait dit
keer nog wat informatie over wat zij zoal
doen om de dieren goed te verzorgen.
Elk eerste weekend van de maand, afwisselend zaterdag en zondag, is een groep
dierenverzorgers aanwezig in het park (zie
foto van zondag 5 oktober). Op zo’n dag
wordt aandacht geschonken aan de extra
klusjes. Zoals bijvoorbeeld de speciale verzorging die onze vrij grote groep pluimvee
vereist. Zowel de kippen als de pauwen
krijgen snel last van ongedierte, tenzij ze
hiervoor regelmatig behandeld worden.

Dit houdt dus in dat ze allemaal ingevangen moeten worden. En daarna worden ze
een voor een behandeld. Intussen zijn de
dierenverzorgers aardig bedreven in het
vangen van kippen en pauwen, maar een
flinke klus blijft het. Een logische vervolgstap is dan het ontsmetten van de stal,
nieuw stro daarin, en het schoonmaken
van de zit- en slaapplekken van de pauwen
en kippen.
Op zo’n dag worden ook ervaringen uitgewisseld en nieuwe plannen gesmeed. Zo’n
plan was bijvoorbeeld het aanleggen van
een bloemenperk rondom de Jacobstoren.
Deze voor de dieren eetbare bloemen zullen insecten aantrekken, zijn goed voor het
milieu en zorgen tevens voor verfraaiing

van het park! Ook is besloten zelf compost
te gaan maken. In het kader van verrijking
van de weide kunnen we dan voortaan
onze eigen compost aanwenden. Dit plan
is intussen in uitvoering. Door het telkens
bedenken van nieuwe plannen wordt het
enthousiasme behouden!
De nieuwe website wordt goed bezocht en
daar zijn wij blij mee. De interesse van de
bezoekers houdt ook ons enthousiast.
De dierenverzorgers en het bestuur van
de Stichting Vrienden Kronenburgerpark
wensen alle bezoekers een goed 2015.
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