Maand

Werkzaamheden open rond stal

Januari
68 uur/week

Werkzaamheden elders op eiland

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
slachten wekelijks 4 uur
Voeding en verzorgen zieke dieren (opgestald)
30 minuten per dag
Stal inrichten voor eerste koppel schapen 12 uur
(2 personen>
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten> werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle en bijvoeren schapen verspreid over
Terschelling -2 uur per dag
Controle watertanks vullen en bijvoeren runderen
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
IJitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras); stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen> 6-12 uur per
week (2 personen>
Vangkooi opstellen, koeien vangen, bloedtappen
door veearts tbv gezondheidsprogramma’s +
leverbotten 6 uur (2 personen>
-

-

-

-

Werkzaamheden elders op eiland

Werkzaamheden op en rond stal

Maand
Februari
675 uur/week

-

Tweede koppel van +-200 ooien japrilkoppel) loopt
1 februari: eerste koppel van +- 200 ooien
nog verspreid in meerdere kleine koppels elders op
(maarlkoppel) wordt opgesteld 4 uur
Terschelling
Dagelijks voeren/strooien/controle 1 uur per
-Dagelijks brok/kuil/water/controle 2 uur
dag
per dag, meer bij vorst
Inrichting stal voor lammerperiode: desinfectie en
Controle watertanks vullen en bijvoeren runderen
reparatie hekken, emmers etc, opbouw
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
groepshokken en kraamhokken 40 uur
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
Lammeren selecteren voor slager vanghok
4 uur per maand
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
Koppelbehandeling koppels schapen:
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
leverbotten. Dieren naar stal halen, opstallen,
slachten wekelijks 4 uur
behandelen, voetenbad, stal schoon 16 uur j2
Vanaf eind februari: lammerij eerste koppel met
personen)
hulp van gemiddeld 4 stagiaires
Voeren, verzorgen, aflammen, controleren,
uitmesten: stagiaires maken werkdagen van
ongeveer 10uur. Eigenaren werken klokje
rond
Van + 25/2 tot 06/05 s nachts elke 2 uur
controle drachtige schapen
Scheren maartkoppel 8 uur (2 personen+ 3
betaalde krachten)
Enten schapen 6 uur j2 personen)
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging jvoeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b’Ç

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maand
Maart
451,5 uur/week

- W.daamheden

-

op en rond stal

Vanaf eind februari: lam merij kaartkoppel met
hulp van gemiddeld 4 stagiaires
Voeren, verzorgen, aflammen, controleren.
uitmesten: stagiaires maken werkdagen van
ongeveer 10 uur. Eigenaren werken klokje rond
(12 uur per dag, 2 personen)
Van +- 25/2 tot 06/05 ‘s nachts elke 2 uur
controle drachtige schapen
Boekhouding - 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden - 30 minuten per dag

Werkzaamheden elders op eiland
-

-

-

-

-

-

Tweede koppel van +-200 ooien (aprilkoppel)
loopt nog verspreid in meerdere kleine koppels
elders op Terschelling
-Dagelijks brok/kuil/water/controle - 2 uur
per dag, meer bij vorst
Controle, watertanks vullen en bilvoeren runderen
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
Vangkooi opstellen, koeien vangen, bloedtappen
door veearts tbv gezondheidsprogramma’s +
bolussen, verweiden - 8 uur (2 personen)
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
-

-

-

-

ApnI
451,5 uur/week

Vanaf eind maart: maartkoppel gaat naar
waddendijk, gemiddeld 12 schapen per dag
Uitmesten en desinfectie stal en materiaal
Aprilkoppel (200 schapen) wordt opgestald
Scheren aprilkoppet - 8 uur (5 personen)
Start lammerij aprilkoppel met hulp van
gemiddeld 4 stagiaires
Voeren, verzorgen, aflammen, controleren,
uitmesten, oormerken, bekappen,
ontwormen etc.: stagiaires maken
werkdagen van ongeveer 10 uur. Eigenaren
werken klokje rond (12 uur per dag, 2
personen)
Van +-25/2 tot 06/05 ‘s nachts elke 2 uur
controle drachtige schapen
Boekhouding - 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle schapen en lammeren op waddendijk,
vergrassen, sloten inrasteren etc. 1 uur per dag
Controle en bijvoeren runderen verspreid over
Terschelling, kalveren controleren 1,5 uur per
dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Opruimen voerresten land - 12 uur

-

-

-

Maand
Mei
86,5 uur/week

Werkzaamheden op en rond stal
-

-

-

Werkzaamheden elders op eiland

Rond 14 mei laatste schapen en lammeren naar
buiten
Schapen bekappen, ontwormen etc. 3 uur per
dag tot half mei
Fles geven, voeren, behandelen, schoonhouden
hokken, controleren van 20-60 fleslammeren 2
uur per dag
Voeding en verzorgen zieke dieren (opgestald)
30 minuten per dag
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle schapen en lammeren op waddendijk,
vergrassen, sloten inrasteren etc. 1 uur per dag
Controle en bijvoeren runderen verspreid over
Terschelling, controle kalveren 1,5 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Kalveren ontwormen 5 uur werk (twee personen)
Stal opruimen, uitmesten en schoonmaken 24
uur werk (2 personen)
Hekken en emmers schoonmaken en
desinfecteren 12 uur werk (2 personen)

-

-

-

-

-

-

-

Juni
53,5 uur/week

-

Fles geven, voeren, behandelen, schoonhouden
hokken, controleren van 20-60 tieslammeren 2
uur per dag
Voeding en verzorgen zieke dieren 30 minuten
per dag
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle schapen en lammeren op waddendijk,
vergrassen, sloten inrasteren etc. 1 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Contrôle runderen duingebied 1 uur per week
Koppelbehandeling: ontwormen + mineralen
geven lammeren, behandelen vliegen ooien +
lammeren, voetenbad. Dieren worden naar stal
gehaald, opgestald, behandeld, stal wordt
schoongespoten 16 uur werk (2 personen)
Opstellen vangkooi in duin bijeendrijven,
bolussen, uitselecteren runderen voor onder stier,
vergrassen, percelen instekken, distels maaien
etc. 16 uur (2 personen)
Beheer dijk in samenwerking met Wetterskip 3
uur
Schudden, sweelen eigen land 4 uur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maand
Juli
60 uur/week

-

?.

Westzaamheden open rond stal
-

Wedizaamheden elders op eiland

Fles geven, voeren, behandelen, schoonhouden
hokken, controleren van 20-60 tieslammeren 2
uur per dag
Voeding en verzorgen zieke dieren - 30 minuten
per dag
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden - 30 minuten per dag

-

-

-

-

-

-

Controle schapen en lammeren op waddendijk,
vergrassen, sloten inrasteren etc. - 1 uur per dag
Spenen en scheiden lammeren 6 uur (2
personen)
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) 6-12 uur per
week
Controle runderen duingebied 1 uur per week
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Koppelbehandeling: ontwormen + mineralen
geven lammeren, behandelen vliegen ooien +
lammeren, voetenbad. Dieren worden naar stal
gehaald, opgestald, behandeld, stal wordt
schoongespoten 16 uur werk )2 personen)
Beheer dijk in samenwerking met Wetterskip 3
uur
-

-

-

-

-

-

-

-

Augustus
57,5 uur/week

-

-

-

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
atbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, lsten
slachten - wekelijks 4 uur
Fles geven, voeren, behandelen, schoonhouden
hokken, controleren van 20-60 fleslammeren - 2
uur per dag
Voeding en verzorgen zieke dieren - 30 minuten
per dag
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden - 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

Controle schapen op waddendijk, vergrassen,
etc. - 0.5 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
- 4 uur per maand
Controle runderen duingebied - 1 uur per week
1-2 x per week (afhankelijk vsn grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) - 6-12 uur per
week
Koppelbehandeling: ontwormen + mineralen
geven lammeren, behandelen vliegen ooien +
lammeren, voetenbad. Dieren worden naar stal
gehaald, opgestald, behandeld, stal wordt
schoongespoten 16 uur werk (2 personen)
Beheer dijk in samenwerking met Wetterskip - 3
uur
-

-

Maand
September
35,5 uur/week

rkzaamheden elders op eiland

Werkzaamheden op en rond stal
-

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
slachten wekelijks 4 uur
Voeding en verzorgen zieke dieren 30 minuten
per dag
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
slachten wekelijks 4 uur
Lammeren selecteren voor slager aan vaste wal
4 uur voor uitzoeken en selectie en 12 uur voor
transport (eigen vervoer)
Voeding en verzorgen zieke dieren -30 minuten
per dag
Schapen selecteren voor dekking (maartkoppel) +
voetenbad, schoonmaken stal 16 uur werk (2
personen
Bekappen maartkoppel 40 uur werk (2
personen)
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

Controle schapen op waddendijk, vergrassen,
etc. 0.5 uur per dag
Controle, watertanks vullen en bijvoeren runderen
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) 6-12 uur per
week
Slepen land -4 uur
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oktober
73,5 uur/week

Controle schapen op waddendijk, vergrassen,
etc. 0.5 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Controle runderen duingebied 1 uur per week
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) 6-12 uur per
week
Beheer dijk in samenwerking met Wetterskip 3
uur

-

Maand
November
91 uur/week

Werkzaamheden op en rond stal
-

Werkzaamheden elders op eiland

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
slachten wekelijks 4 uur
Lammeren selecteren voor slager aan vaste wal
4 uur voor uitzoeken en selectie en 12 uur voor
transport (eigen vervoer)
Voeding en verzorgen zieke dieren 30 minuten
per dag
Schapen selecteren voor dekking (aprilkoppel) +
voetenbad, schoonmaken stal 16 uur (2
personen)
Bekappen aprilkoppel 40 uur werk (2 personen)
Boekhouding 6 uur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle en bijvoeren schapen verspreid over
Terschelling 2 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
Controle, watertanks vullen en bijvoeren runderen
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) 6-12 uur per
week
Schapen selecteren voor dekking (aprilkoppel) +
voetenbad, schoonmaken stal -16 uur (2
personen)

-

-

-

-

December
55 uur/week

-

Lammeren selecteren voor slager vanghok
brengen, neerzetten, selecteren, vanghok
afbreken, lammeren tijdelijk opstallen, laden, laten
slachten wekelijks 4 uur
Lammeren selecteren voor slager aan vaste wal
4 uur voor uitzoeken en selectie en 12 uur voor
transport (eigen vervoer)
Voeding en verzorgen zieke dieren -30 minuten
per dag
Boekhouding Buur per week
Verzorging (voeren, schoonmaken kennels,
uitlaten) werkhonden 30 minuten per dag
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controle en bijvoeren schapen verspreid over
Terschelling 2 uur per dag
Controle, watertanks vullen en bijvoeren runderen
verspreid over Terschelling 1 uur per dag
Uitselecteren, vangen, transport rund voor slager
4 uur per maand
1-2 x per week (afhankelijk van grootte groep,
regen, hoeveelheid gras): stekken, vergrassen,
draad opruimen gespeende lammeren (verspreid
over Terschelling in 6-8 groepen) 6-12 uur per
week
-

-

-

-

-

Overige werkzaamheden:
Klus- en reparatiewerkzaamheden door H. Van Deelen niet meegerekend
-

Uitbreiding werkzaamheden mogelijk na verkrijgen eigen vaste plek
Uitvoeren excursies duingebied
Verkoop vleespakketten
Verhuur recreatieappartementen
-

-

-

-

ongeveer 20 uur per week

-

4

