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Van de voorzitter
We hadden dit jaar een pluktuin willen opzetten op de akker. Maar door ganzen en grote temperatuurverschillen is dit niet helemaal gelukt. Als u in het najaar nog bollen en/of stekjes over heeft van
plukbare bloemen heel graag!
Ik heb me voorgenomen om vanaf nu een stukje toe te voegen over de bijzondere natuur rond de
boerderij. Deze keer over de luchtmobiele brigade; De Boerenzwaluw.
Het is jammer dat hij steeds minder vaak voorkomt in Nederland. We hebben meestal rond de 35
nesten op de boerderij, dat is nu beduidend minder. Maar hoeveel er zijn blijkt pas als de sperwer of
de havik even langskomen om een prooi te bemachtigen. Dit gebeurt heel vaak in juni en juli als de
jongen van de zwaluw groter zijn en ze veel voedsel nodig hebben. Zodra er een roof of beter een
stootvogel langskomt wordt in hele korte tijd door de alarmroep van de zwaluwen wel vijftig zwaluwen, en in de goede tijd honderden zwaluwen, gemobiliseerd om de sperwer of havik te verjagen
door duikvluchten en een aanhoudende alarmroep. Alle andere zangvogels zijn zo gewaarschuwd.
Zwaluwen hoeven alleen maar bang te zijn voor de boomvalk die is nog sneller dan de zwaluw. Die
zien we een enkele keer maar op de boerderij, gelukkig voor de zwaluw.
Met vriendelijke groeten, Pieter Bremer

Dieren
Inmiddels is de geboortegolf bij de dieren
voorbij. De schapen en geitenlammeren
hadden een leeftijd bereikt dat ze bij hun
moeder weg konden en zijn vertrokken naar
een weidegebied .De Jersey koe staat met
de overige schapen en geiten in de wei te
genieten van hun rust .Sinds een paar weken hebben de schapen ook hun wollen jas uit en is
het zonnige weer ook voor hun aangenaam geworden. Ook de
paarden staan verspreid over de weides en natuurgebieden te genieten van het zomerweer.
Elke jaar organiseren we voor de deelnemers een trektocht met de paarden. Dit keer gingen
we naar Vierhouten ! Met 3 paarden gingen we op pad en genoten van de prachtige omgeving! Afgewisseld wandelend , op de paardenrug of achter op de menwagen mee liftend, trokken we over de hei en door de bossen van de Stakenberg .
Aan het einde van de middag keerden we voldaan terug naar de boerderij. Zowel wij als de
deelnemers hebben genoten van een ontspannen dagje uit!

15 jaar zorgboerderij ‘De Huif’:
Dagbesteding Ouderen
15 juni j.l. werd er feest gevierd op ‘De Huif’.
15 jaar zorgboerderij daar mocht natuurlijk niet
zomaar aan voorbij worden gegaan.
Op het, zon overgoten, terras voor het ‘Uilennest’ stonden mooie gedekte tafels en versierde parasols uitnodigend klaar voor de 38
gasten.
Zowel de ouderen als de jongeren werden
gezamenlijk getrakteerd op een barbecue met
als extra verassing een heerlijke zalmforel van
Toms Creek.
Ook was er een onverwachte gast: Marianne
Sprey.
Zij was het die Pieter en Femy ooit inspireerde
om de zorgboerderij voor ouderen te starten.
Zelf is zij op dit moment met een soort gelijk
project bezig in Botswana.
In de Schaapskooi werden, onder het genot
van een ijsje, foto’s bekeken over 15 jaar ‘De
Huif’. Marianne vertelde over haar project in
Botswana.
De ouderen werden verrast met een mooi
ingelijste foto van een ieder vereeuwigd met
één van de dieren van de boerderij.
De dag werd afgesloten met, door Jansje (die
dag precies 15 jaar in dienst) gebakken, walnotentaart bij de koffie/thee.
Ook werden Pieter en Femy in het zonnetje
gezet met een mooie bos bloemen.
Iedereen kan terug kijken op een zeer geslaagde dag.
Enkele reacties van de bezoekers:
‘Het was fantastisch’
‘Ik vond het erg gezellig’
‘Het eten was heel lekker’
‘Ik heb een prachtige dag gehad’
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Verslag open dag 2018

“Ik vind het zo fijn, dat ik mijn kleinkinderen
kan laten zien, hoe de boerderij eruit ziet,
waar ik naar toe ga”. (Bep Kremers)

Een prachtige zonnige dag was het! Voor de
kinderen vol op activiteiten, en nieuw dit jaar
was de speurtocht die goed in de smaak viel
bij de jeugd. Het was weer een feestje!

“Het is veel groter en mooier, en er is veel
meer te zien en te doen, dan ik gedacht had”
(kleindochter Bep Kremers)

We zagen dat sommige bezoekers zich hier
bijna een hele dag konden vermaken. Zonder
alle vrijwilligers kon dit niet.
Heel erg bedankt! Hieronder nog wat reacties
en foto’s van de open dag:

Onderwijs en Boerderij:
Ervaring van een ouder
“Onze dochter gaat sinds enkele maanden
iedere maandag naar De Huif. Hiertoe hebben
wij gekozen samen met de school, omdat zij erg
vast liep. Onze dochter is belast met autisme
en heeft NLD. Hierdoor ondervindt zij leer en
ontwikkelingsproblemen op de reguliere basisschool. Omdat speciaal onderwijs niet of nauwelijks mogelijk is gebleken tegenwoordig en onze
dochter psychische problemen kreeg, is voor de
optie van de zorgboerderij gekozen. In een aantal weken tijd zagen wij onze dochter weer in
positieve zin veranderen. Ze kon weer enthousiast zijn, de slaapproblemen werden minder en
ze keek weer ergens naar uit. Daar waar opstaan
en naar school gaan een dagelijkse zware opgave was geworden.
Op de Huif ervaart ze begrip, positieve ervaringen, de zogeheten succeservaringen als
“bijvoorbeeld voor het eerst zelf houthakken,
ik kan dit” “ik leer iets nieuws” “buiten zijn in de
natuur beter kunnen ontspannen” Daar waar ze
in haar basisschoolklas een van de velen is en
mee moet met de meute, wordt zij op de Huif
op een voor haar persoonlijk passende manier

Openmiddag
Woensdag 1 augustus is de laatste open middag
(15.00-17.00u). Vanaf september 2018 zijn er
géén open middagen meer.
Waarom niet? Het aantal vrijwilligers is afgenomen en het aantal zorgdeelnemers is toegenomen. De zorgdeelnemers vormen onze 1e prioriteit. Het combineren van de open middagen

“Ik vind de sfeer hier heel erg prettig en ontspannen , het voelt voor mij net als een fijne
relaxte vakantie herinnering in Frankrijk”
(Loes Brusselman)

benaderd en kan zij zich daarom veel beter
ontplooien. Ze kan erg verlamd zijn door zenuwachtig te zijn voor dingen of situaties die zij niet
kent. Door de benadering en werkzaamheden
op de Huif ervaart zij steeds vaker succeservaringen, “dit durf ik niet en dit kan ik niet” worden
daardoor steeds vaker, “dat durf ik wel en dit
gaat mij lukken”
Voor ons als ouders is die ommezwaai zo intens
waardevol, waar wij eerst een depressief jong
meisje zagen die steeds verder wegzakte, zien
wij nu een meisje die steeds vrolijker kan zijn en
steeds wat meer in haar kracht kan gaan staan.
We zijn er nog zeker niet want het zal met zo
een bijzonder kind altijd zoeken en vallen en
opstaan zijn, maar zonder de bijdrage van de
wekelijkse Huif dagen, durf ik niet te denken aan
hoe het dan met onze dochter was gegaan. Het
project is voor kinderen zoals mijn dochter van
onschatbare waarde en levert een zeer grote bijdrage aan het succesvol door kunnen lopen van
(regulier) onderwijs aan kinderen met speciale
behoeften. Maar ook in prive situaties merken
wij dat zij makkelijker dingen aan wil pakken. De
ergste druk is van de ketel in haar hoofd en dat
is van essentieel belang voor haar om niet weer
in een depressie te raken.”

en het begeleiden van onze zorgdeelnemers
lukte niet meer naar tevredenheid. Op de laatste
bestuursvergadering is daarom de knoop doorgehakt.
Wel blijft de jaarlijkse open dag bestaan. Voor
2019: Op zaterdag 13 april.
Menno, Jan & Frits dank voor zoveel jaren trouwe hulp & dienstbaarheid!!

Toms Creek
Afgelopen maanden hebben we weer een
mooie nieuwe vissoort kunnen toevoegen aan
ons visbestand; een gestreepte zeebaars. Deze
zeebaars is gekweekt in zoet water in Italië en
is een erg sterke roofvis. We hebben deze vissen zwemmen in de nieuwe roofvisvijver en de
avonturenvijvers.
Het project met de kleine Franse spiegelkarpers
gaat ook goed. We kweken deze op in de bakken onder de overkapping bij visvijver 2. De vis
groeit goed en ziet er prachtig uit.
Bij forelvijver 1 zijn we een nieuwe zeshoekige
overkapping aan het bouwen. Als schuilhut om
te schuilen bij minder weer of om gezellig met
elkaar te zitten met een barbecue bijvoorbeeld
aan de vijver.
We kijken terug op een zeer geslaagde Surinamedag bij de visvijvers met veel gevangen vis,
lekker eten en gezelligheid. Ook kijken we terug
op een geslaagd jeugd NK forelvissen. Savio
Pattipeilohy eindigde hier het hoogste met een
knappe 4e plek bij de oudere jeugd. We kijken
vooruit naar het zomerseizoen dat nu echt
begint en de leuke Glow In The Dark vissenevenementen. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
(t/m sept) vissen op zaterdagavond tot 01.00
uur met vuurkorven, lampjes en lichtgevende
dobbers!
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