Piet Ooteman

Waarom bent u op dit moment op de kinderboerderij?
Nou ja, ik heb net uit Wervershoof een triootje (1 haan en 2 hennen)
Sabelpootkrielen opgehaald en tijdelijk even in dat hok daar geplaatst
totdat ze op het veld mogen lopen.
Ook heb ik gelijk een Barnevelder haan meegenomen want er moet
eerdaags gebroed worden want met de paas moeten we kuikentjes
hebben.

Omdat het ras zuiver gehouden moet worden is mij nog
niet duidelijk waar die nou een plaatsje op de boerderij
moet krijgen.
Piet laat mij een tafeltje zien waar al diverse rassen
broedeieren, soort bij soort, klaarliggen voor de
broedmachine.
Duidelijk een deskundige man aan het woord en ik kan niet
bijhouden op te schrijven wat hij er allemaal over vertelt.

Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger?
Ik heb 27 jaar bij de gemeente Hoorn gewerkt als beheerder van de dierenverblijven zoals het
Hertenkamp en de grote voliere bij de Draafsingel. Toen ik met pensioen ging ben ik verhuisd naar
Hoogkarspel en zag een oproep staan van een werkgroep die een kinderboerderij wilde oprichten.
Nou, en daar heb ik mij voor aangemeld, dus ben een man die alles vanaf het begin heeft
meegemaakt. Ik had heel veel contacten in de dierenwereld en was (ben)deskundig op een breed
terrein van hoevenkappen tot het selecteren van de beste ram.
Wat mist u nog op de kinderboerderij?
Paarden en/of pony`s, dat geeft reuring.
Ook een polderschuit, dat past perfect hier en je kunt er met de jeugd mee naar de heemtuin varen.
Heeft u voorkeur voor een dier?
Piet denkt lang na en zegt dat hij eigenlijk geen voorkeur heeft, maar zegt dan toch dat hij een
vogelman is, dus..............
Wilt u nog iets zeggen over de kinderboerderij?
Ik vind het een mooie organisatie met een perfecte ligging vlakbij de scholen, een nieuwbouw aan
de overkant en straks veel jonge kinderen daar. En hij noemt ook de uitbreidingsmogelijkheden op
die SKIK heeft, wie weet in de toekomst zei hij.
Bedankt Piet!

