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Kronenburgerpark
Nu het weer herfst is in het park, de afgevallen
bladeren hoog opgewaaid liggen, de nieuwe
bewoners, de bijen, zich af en toe toch nog
even buiten wagen omdat het nog steeds rond
de 12 à 13 graden is, is het ook tijd om aan het
volgende voorjaar te denken.

De eerste gedachte gaat dan natuurlijk uit
naar jonge dieren. Na de onverwachte dood
van Joep, de geitenbok, zijn wij weer op pad
gegaan om een nieuwe bok te vinden. De familie in Bemmel die als hobby de Nederlandse
Landgeit fokt, bleek een mooie bok beschikbaat te hebben, Mike.
Mike is een stoere bruine bok met grote horens. Het zou mooi zijn als hij onze geitjes
Mette en Nora zwanger zou kunnen maken.

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten houdt nauwkeurig de bloedlijnen van
deze geiten bij. Daaruit blijkt dat Mike Mette en
Nora kan dekken zonder kans op inteelt.
Dit gaat binnenkort gebeuren. Als alles goed
gaat, kunnen we ons dus verheugen op een
echte geitenfamilie in de wei in het voorjaar
van 2016.
Tot onze ontsteltenis lag de zwarte mannetjeszwaan zes weken geleden op een ochtend
dood in de vijver. Na onderzoek bleek dat hij
een natuurlijke dood is gestorven. De Museumwinkel zal hem een nieuw leven als opgezette zwaan geven. En als dank zal de Museumwinkel ons weer een nieuwe zwarte zwaan
schenken.

Dit is de laatste kroniek van 2015. In 2016
worden dus jonge geitjes en een nest zwarte
zwanen verwacht. Voor de eerste keer zal er
honing geproduceerd worden van de bijen uit
het Kronenburgerpark.
De vrijwilligers van de Stichting Vrienden
Kronenburgerpark blijven zich inzetten om
bezoekers van het park iets extra’s te bieden.
Geïnteresseerden kunnen informatie vinden
op de website www.kronenburgerpark.nl en
op Facebook.
Vragen kunt u stellen via de website of telefonisch via het daar aangegeven telefoonnummer. In de ochtenduren is er altijd een
dierenverzorger in het park aanwezig, ook
om vragen te beantwoorden.
Een mooi 2016 gewenst!
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