
LANDHORST – Aan de Hei-
straat kunnnen passanten
genieten van dierenweide
‘De Vrije Loop’. Deze is
ontstaan in 1995 waarin
Vereniging Peelbelang
Landhorst haar 50-jarig
bestaan vierde. De dieren-
weide en het gebied er om
heen wordt verzorgd door
een enthousiaste vrij-
willigersgroep. De man die
dagelijks de dieren verzorgt
is Mies van de Ven.

Door Kees de Bruijn

De vrij wi ll i gersgroep Landhorst is
een groep enthousiaste mensen die
regel m a tig hand en spandien s ten
verlenen bij het reilen en zeilen van
de dierenweide in het bijzonder en
Landhorst in het algemeen. Hierbij
moet gedacht worden aan b ijvoor-
beeld de groenvoorziening, snoeien
en schoffelen. Mies van de Ven ver-
zorgt dagelijks de dieren.
Oma Mientje verzekert dat Mies (72)
el ke och tend om kwart voor ze s
opstaat om naar de Dierenweide te
gaan. En dit gebeurt op ‘nuchtere
maag’. Het is gelukkig niet ver, want
de weide ligt pal achter hun achter-
tuin. Deze ochtendverzorging duurt
zo’n anderhalf uur. En ’s avonds nog

eens een uur. “Dus in totaal ben ik
elke week bijna 20 uren bij mijn
dieren”, zegt Mies.
En dat zijn een bijzonder respectabel
aantal dieren . Mies somt op : “ E r
l open bijna 50 dwer geitjes en
Nubische geiten (met die grote hang-
oren). We hebben ook 7 damhertjes
en een paar Texelse schapen. Verder
hebben we nog al wat pluimvee: 3
Indische loopeenden, 5 parelhoen-

ders, een prachtige pauwhaan, een
paar ganzen, een stel kippen, duiven,
zeebra bi n ken , goed f a z a n ten . En in
het weitje verderop loopt een zwart
Dexterkalf en 2 pony’s.”

Gezonde dieren
Kleinkinderen Giel en Elle, vijf en zes
jaar, zijn ook regelmatig in de dieren-

weide te vinden. Dat geldt ook voor
Marco die al vanaf het begin, toen zat
hij nog in groep 7 van de basisschool,
meehelpt. Op dit moment komt hij
alleen in de weekeinden langs, want
hij studeert voor dierenarts. Marco is
een prima hulp en zorgt er voor dat
de dieren in goede ge zon d h eid 
blijven. Regelmatig moeten bijvoor-

beeld de hoefjes opgekapt worden.
Behalve van de andere leden van de
werk groep Di erenwei de , Mon i qu e
van Daal, Piet van den Berg en Arie
Arts, krijgt Mies van de Ven ook
s teun van de ‘Vri en den van de
d i erenwei de’, die de dierenwei de
financieel ondersteunen.

Last van vos
Verschillende jonge geitjes (en daar
zijn er elk jaar veel van) worden ook
met de fles grootgebracht. “Dan zijn
ze veel meer gewend aan mensen en
kunnen kinderen er gemakkelijk mee
s pel en”, vertelt Mi e s . Eén van de
bezigheden in de zomer is het verza-
melen van voer. Elke dag een grote
kruiwagen extra vers gras. Voor de
winter worden bieten, mangels, wor-
tels en maïs ingezameld.
Jammer genoeg heeft de dierenweide
last van ‘de vos’. “Dit is erg vervelend,
zo is de natuur”, zegt Mies, “maar we
moeten wel elke avond de dieren bin-
nendoen, anders verliezen we elke
nacht verschillende dieren, vooral als
de moedervos jongen heeft, want dan
moet ze veel voedsel aanslepen”.
Pas als de pauwhaan zijn plaats heeft
ingenomen op de stok hoog boven
de grond, gaat het grote hok dicht.
Maar niet voor lang, want morgen in
alle vroe gte is vrijwilliger Mies er
weer om de deuren open te zetten.

Mies van de Ven: een dierenvriend in
hart en nieren

Mies van de Ven met een kruiwagen extra vers gras. Foto Kees de Bruijn.
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