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educatieve zorgboerderij

van een attentie , een telefoo ntje, een kaart of
een opdrac ht om mensen te stimule ren iets
te maken voor de boerde rij. Gelukkig barst
de natuur uit z'n voegen van de lentekri ebels.
Terwijl ik dit schrijf, hoor ik een paar honder d

Van de voorz itter
StiL
Het is stil op de boerderij. Wat mensen betreft
is het stil. Gedwo ngen stil. Hoe kunnen we
wat betekenen voor de mensen waar we soms
zo nauw bij betrokk en zijn. Hoe zal het gaan
met ze? Vanuit de boerde rij zijn initiatie ven

spreeuwen en mussen "praten " met elkaar
in de veilige bambo e waar ze overnachten.
Aan de andere kant van het woonhu is is een
volière gebouw d. Het is zo gemaakt dat we
op de bankjes kunnen zitten te midden van
de vogels. Natuur lijk kunnen we daar ook met
rolstoel en rollator naar binnen en te midden

genom en om contact te houden op allerlei
manieren. Voor de kinderen met foto's en
filmpjes die we maken van de dieren of van
een geboor te. Voor de oudere n door middel

Terug blik naar 2019

van de vogels geniete n van een stukje natuur,
waar we dan deel van uitmake n. We zijn heel
blij met de financië le onders teuning van de
Groene Sluis. Ze stelden €5000,- hiervoo r
beschikbaar. En j a, de eerste lamme tjes en het
eerste veulen is er.
Iedereen veel sterkte toegew enst en God's
Zegen in deze bijzond ere tijd.
Groete n van de voorzit ter,
Pieter Bremer

Gebo orte veule n

Groeps uitje naar het Van Gogh museum

Donder dag 2 april 2020
is het eerste veulen
gebore n op de boerde rij.
Het veulen maakt het

Het jaarlijkse uitje van de oudere n was in 2019
op 26 augustus. We werden uitgeno digd door
de MuseumPlusBus om naar het Vincent Van
Gogh museum te gaan. Het is een heerlijk dag
geworden. Hierbij enkele reacties van onze
deelnemers: Veel plezier gehad; de gids legde
kwam vragen
alles goed uit; de lunch was fantastisch. zelfs de portier
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Educat ieve zorgboe rderij De Huif. Toms Creek en Stichting

Jersey koe.
Hij heeft de naam
Raffi gekreg en!
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Schwarzwalder Fuchs paardenkeuring op 14 september

wordt ook gekeken hoe groot ze zijn

moeten ze netjes stilstaan en daarna rent het

(stokmaat).

veulen een stukje los mee met de moeder.

Na een gedegen voorbereiding vertrokken

Daarna konden ze even ontspannen in een

ring en lopen we met moeder en veulen

we om 9:45 met 6 paarden, 3 trailers en 7

stalletje en wat bijkomen van de reis. Wij

rondjes. De jury gaat dan bepalen welk

mensen naar de paarden keuring in IJzerloo.

waren ondertussen al druk in de weer om de

veulen het beste is. Die mag vooroplopen,

Vervolgens gaan alle veulens tegelijk in de

halsters van hun nummer te voorzien en de

nummer twee erachter en zo verder. Super

Op een paardenkeuring wordt er door een

paarden een weer wat schoon te maken na

trots waren wij natuurlijk dat onze Deni,

ervaren jury gekeken naar de Schwarzwalder

hun wereldreis.

het veulen van Door, voorop mocht lopen.

Fuchs. Ze kijken in hoeverre de paarden

lreen, het veulen van Ida, mocht als tweede.

voldoen aan de eisen die het ras graag

Fleurien, het veulen van Liesel, werd vierde.

ziet en beoordelen welk van de op die dag

Dat was voor ons dus een mooi resultaat.

aanwezig zijnde paarden het beste aan deze
eisen voldoet. De paarden die meedoen

Ida, de trotse moeder van lreen ging zelf ook

kunnen daarna worden ingeschreven in het

nog even door een keuringsronde. Zij moest

stamboek en zo officieel erkent worden als
Schwarzwalder Fuchs.

om voor de jury te verschijnen. Zij kreeg

haar veulen even in de stal achterlaten
geen podium plaats maar wel een mooie

Al onze paarden hadden de reis van 2 uur

vermelding in het stamboek.

goed doorstaan en waren klaar voor de
uitdaging. Direct na aankomt moesten

Na een lange dag gingen we rond 18:00

we door naar het optekenen van de

uur weer op huis aan en zijn we weer veilig

bijzonderheden. Van de veulens wordt

allemaal thuis gekomen. Paardjes weer fijn in

opgeschreven hoe ze eruit zien bijvoorbeeld

Als eerste waren de merrie veulens aan de
beurt om naar de jury te gaan. Eerst gaan de

welke vlekken (aftekeningen) ze op hun

veulens (samen met hun moeder) één voor

hoofd en benen hadden. Bij de merries

één de ring in voor hun beoordeling. Eerst

hun eigen stalletjes en wij heerlijk uitrusten.
Tot volgend jaar.

Irma en Mieke 15 jaar in dienst
Op 25 november 2019 hebben we Irma en Mieke in het zonnetje gezet. Beiden werken al 15 jaar

op de Huif, nog steeds enthousiast en met volledige inzet!! Met fotocollages, een letterspel, een
kaars in een glas, een bos bloemen en een bon voor een high tea hebben we ze verwend. Dank
jullie wel, alle 2, voor zoveel trouw aan de deelnemers en aan de Huif.
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Zelfgemaakte borduurpokketjes
gemaakt door Jonsje Boekhoven voor de
deelnemers die het leuk vinden om mee te
werken aan tegelrond voor 't Uilennest,
Juist nu In deze coronotijd.

Toms Creek
Ook voor Toms Creek is deze Corona tijd een vreemde tijd. Alle boekingen
voor bedrijfsuitjes, groepen, barbecues, wedstrijden en evenementen zijn
uit de agenda. Gelukkig mogen we met allerlei maatregelen nog open
blijven voor de individuele vissers. Ondertussen zijn we druk bezig met

allerlei nieuwe projecten aan het ultwèrken. Naast een nieuwe werkplaats
voor onze zorgdeelnemers bouwen we achter op het terrein aan het
Bovenwater ook iets nieuws. Het wordt een bushcraft plek, waarbij we
samen gaan werken met Werner van Keulen van De Tondel.

Dez:e nieuwsbrief Is een Initiatief van St. De Verborgen Bron I Meegewerkt aan deze nieuwsbrief hebben:
Pieter, Fem , Tom Bremer, Paula Bleslng, Irene Me1Jer

