Beste dierenverzorg(st)er,
Hier is een geheugensteuntje. Ik hoop dat je het leuk vindt om voor de konipjes te zorgen.
Als je de beesten beter kent, kun je ook zien of er iets loos is.

• Dier ziek of bij twijfel? Direct melden bij Adrienne
• Is het voer op? Meld het bij Hanne
Voor de kippen:
1. broedse kippen buiten zetten
2. half kopje gemengd graan uitstrooien
3. vers water geven
4. legkorrels opschudden, controleren en zo nodig bijvullen. (op verhoging)
5. bakje grit controleren en zo nodig bijvullen
6. eieren rapen
7. kranten vervangen onder zitstokken
8. (poep)vegen binnen en buiten
9. Optioneel geven (met mate):
of gekookte rijst (zelf meenemen):
of trosje druiven/druiven bladeren knippen
of groenvoer (zelf meenemen/plukken) zoals:
onkruid uit de speeltuin (géén boterbloem of gras)
koolzaad, distel, paardebloem;
groentenafval andijvie, selderij, wortel, wortelloof, tomaat, etc.
!! Geen rotte groenten, rauwe aardappels, kool, prie, uien
!! Bij diarree geen groenvoer geven. !!
10. optioneel zand in de zandbak zeven
Voor de konijnen:
1. bakje konijnenkorrels geven
2. bakje water geven
3. bakjes hooi buiten controleren en zo nodig bijvullen
4. optioneel: groenvoer (met mate): peterselie, verder zelfde als kippen
Bij afsluiten:
1. Controleer of er nog 5 visitekaartje staan bij de tekst, zonodig aanvullen
2. Controleer of het luikje van de kippen open is
3. in de winter moet de tussendeur dichtgestopt worden met tochtrol
4. Deuren afsluiten
Hek speelplaats:
1. Je hebt ook een sleutel ontvangen van het hek, indien hek 's ochtends nog dicht is, dit openen.

Grote schoonmaak:
Bij toerbeurt, om de 15 dagen, wordt extra schoongemaakt. Dit voorkomt luis en mijt bij de kippen. In
de agenda staat genoteerd op welke dag jouw beurt is. (1 x per 16 weken).
Bij de Kippen:
1. Schoonmaken met emmer water met 1 dopje Detol
2. Mestplanken en zitstokken verwijderen. Alles goed schoonmaken. Belangrijk is dat alle kieren
schoon zijn, zodat er geen parasieten kunnen nestelen.
3. leghokken schoonmaken, nieuw stro.
Hoeft niet elke keer, want 's winters leggen de kippen niet.
Bij de Konijnen:
1. Schoonmaken met emmer water met 1 dopje schoonmaakmiddel GEEN DETOL!
2. Konijnenhok schoonmaken. Op body houtkrullen strooien en stro verversen
Overige:
1. vloeren dweilen
2. opruimen
3. optioneel buitenhok schoonspuiten

Bij hitte:
Links boven is in het kippen een luikje dit openzetten bij grote hitte

Bij vorst:
1.
2.
3.
4.
5.

kraan inpakken met handdoek
zet de rode plastic teil met handwarm water (zelf meenemen) in het hok van de kippen
tussendeur afdichten met tochtrol
bij strenge vorst wordt/moet de hoofdkraan afgesloten worden (in put bij het klimrek)
Niet schoonmaken met water!

Vuilnis:
De vuilniswagen komt dinsdag- en vrijdagochtend op de Tuinstraat of Madelievenstraat.
Eieren:
1. Controleren of er eieren liggen onder broedse kippen of in de hokken.
2. Eieren rapen en in het kastje bij de ingang leggen.
3. De eieren kan je zelf kopen of je kunt aan mensen vragen op de speelplaats of ze eieren willen
kopen. Eieren kosten op het ogenblik 25 cent per stuk. Visitekaartje toevoegen bij de verkochte
eieren
4. Het geïnde geld noteren op de eierlijst. Wordt afgerekend bij vergaderingen.
5. Eiergeld is bestemd voor het kopen van voer en voor de dierenartsrekeningen.

N.b

In het kastje boven leghokken liggen de vuilniszakken.
Er liggen boekjes over kippen en konijnen in het kastje.

*Vakantie of vrije dagen, vervanging zelf regelen per telefoon . (niet alleen in boek schrijven)

