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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2016 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 98: twee pony’s, vier geiten, twee schapen, 

vier varkens, zes honden, achttien katten, drie cavia’s en drie konijnen. We hadden dus 42 

‘viervoeters’ en 56 vogels (ganzen, eenden en hanen/kippen). 

In het jaar 2016 hebben we een aantal dierbare ganzen verloren aan roofdieren. In het voorjaar 

vonden we Sonja dood op haar nest, in de zomer vonden we de restanten van Junior en in oktober 

van Guus. Guus was de pater familias van de groep. Zeker veertig jaar oud en bijna blind, heeft hij tot 

het laatst zijn vrouwen verdedigd. Vroeg in het jaar werden ook een aantal konijnen ziek en stierven 

vlak na elkaar en het konijntje Kobus dat in de zomer bij ons kwam, verdween in november 

spoorloos, waarschijnlijk door een roofvogel. Caviaatjes Bles en Ponk gingen ook dood.  

Hangbuikzwijn Missy, icoon van ons erf en de eerste bewoonster moesten we ook al vroeg in het jaar 

laten inslapen. Ze had kanker. Onze twee prachtige kalkoenen Sidonia en Lambiek hebben ons na 

een ziekte ook verlaten en van de poezen verloren we Loes en Jet. 

 

Gelukkig waren er ook vrolijke gebeurtenissen: in maart kwam varkentje Ousi bij ons wonen en een 

week na haar, geitje Bebe. Bebe kreeg later gezelschap van zwartbles schaapje Pim. In augustus 

hebben we hangbuikzwijn Hector gered uit een penibele situatie, wat ons op een melding bij de 

NVWA kwam te staan en er wacht ons nog een rechtszaak. In het najaar kwam kalkoen Suske bij ons 

wonen. 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar ruim 13.000 euro. 

Terrein en huisvesting 

Begin 2016 zijn de weitjes gedraineerd en de modder is daardoor beduidend minder. In de zomer 

hebben we het dak van de kapschuur vervangen. Ook is er een grote geitentrap bijgekomen, waar de 

dieren op kunnen klimmen en onder kunnen schuilen. Daarnaast hebben de drie varkens Jip, Janneke 

en Ousi een nieuw verblijf gekregen in de vorm van ‘persoonlijke’ hutjes en hebben zij nu een eigen 

terrein. Dat is in de voormalige moestuin en de boomgaard.  

De cavia’s hebben een nieuwe eigen binnen- en buitenruimte gekregen en voor de kippen is er een 

afsluitbaar hok in de kapschuur gemaakt. De hanen hebben een eigen grote ren en nachthok 

gekregen naast de kapschuur. We moesten de hanen scheiden van de hennen, omdat inteelt 

dreigde. Op deze manier kunnen we ook meer hanen opvangen. De kosten van alle aanpassingen aan 

erf en bebouwing voor de dieren bedroegen dit jaar ruim 13.000 euro. 

Dierenarts 

De dierenarts hebben we weer regelmatig moeten bezoeken. Onder ander: bij kater Weide moesten 

zijn oren verwijderd worden, omdat deze bevroren waren. Weide moest ook uitgebreid naar de 

tandarts (kosten ca. 500 euro). Zijn moeder Mies moest ook een aantal tanden laten trekken (kosten 

650 euro). De heren Bebe en Pim werden gecastreerd. De drie ‘kleine’ honden moesten een anti-

vergiftigingsbehandeling, omdat zij een hele krentenwegge hadden opgegeten. Drie van de zes 

honden kregen een grote gebitsreiniging. Verder nog wat dieren die even nagekeken moesten 

worden omdat ze zich duidelijk niet lekker voelden en dat bracht de dierenartsrekening in totaal op 
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bijna 3.000 euro. 

 

In 2016 hebben we in de beide huizen alle vloerbedekking vervangen en de muren vochtbestendig 

gemaakt. Dit was nodig omdat de katten niet altijd even zindelijk zijn (gehandicapte Mojo kan daar 

niets aan doen).  

 

Het financiële resultaat over 2016 bedroeg  13.056 euro (negatief). Dit tekort is door het bestuur 

aangevuld. 

Dalen, 15 februari 2017 

Heidi Jansen (voorzitter) &  Dick Wansink (secretaris/penningmeester) 

 

http://www.erveknots.nl/

