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Tussen alle pepernoten, taai-taai en sinterklaasliedjes door even tijd
maken voor de nieuwsbrief van november. Want het was weer een
stevig maandje….

Blijft lekker: je eigen pepernoten……..

ZOOÖNOSEN ENZO..
Deze maand was de veestapel aan de beurt: zooönosencontrole,
schapen en geiten zijn ingeënt tegen de q-koorts en ontwormd. Catootje
heeft weer een stralend gebit: de tandarts is langs geweest en is bijna 5
kwartier met haar bezig geweest. Maar ondanks haar hoge leeftijd zag
het er nog best goed uit…..alleen de boventanden ontbreken……ook zij
is ontwormd en heeft een vitaminespuit gekregen om de winter goed
door te komen. Volgende week worden haar hoeven weer bijgewerkt en
dan is alles weer up to date en gezond. Dachten we……

De tandarts aan het werk….een zwaar karwei!
WHITNEY
Helaas werd Whitney ziek. Het ooitje met de kleine platte hoorns, kreeg
een flinke longontsteking, die na de antibiotica toch voor complicaties
zorgde. Ze was erg ziek, gelukkig kon ze rustig in de nieuwe stal liggen,
lekker uit de wind en warm in het stro. Ondanks alle aandacht en
verzorging ging ze het toch niet redden, en vanmorgen, 29 november,
hebben we haar laten inslapen. Heel jammer, het was een schatje…..
DE NIEUWE STAL
Zoals uit bovenstaande blijkt,is de nieuwe stal nu echt in gebruik. De
geiten zijn verhuisd naar deze heerlijke plek: een weitje uit de wind,
lekker beschut tegen de winterse buien, en genoeg ruimte om binnen de
benen te strekken. Een droge hooiopslag, en afsluitbare ruimte voor
(zieke) dieren of Cato. In het vroege voorjaar mag Cato niet teveel jong
gras eten, en dan zal ze even wat uurtjes op stal moeten doorbrengen.

En dit is het resultaat!

TOT SLOT…..
Een ieder veel succes en plezier gewenst met het Heerlijk Avondje…
Maak er wat moois van, en tot gauw!
Ger en Marjolein

