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Van de voorzitter 

De vakantieperiode is aangebroken. Dat betekent oogsttijd. Op de akker waar volop bloemen staan 
en de eerste groente. De oogst van gras als wintervoer. Wat een zegen als alles weer groeit en bloeit 

en we daar van kunnen genieten. We hopen dat alle mensen ook weer even op kunnen laden en rust 

kunnen vinden. Misschien een stukje bezinning en reflectie in de soms hectische tijd. 

Iedereen een hele goede zomer toegewenst! 

Open dag 2019 

13 april was het zover de open dag van de 

huif. Vanaf 11 uur was een ieder welkom 

om eens te kijken wat de zorgboerderij zoal 

doet. Middels een activiteiten kaart konden 

er activiteiten worden gedaan: geitjes knuf• 

felen, op de foto op de rug van een paard, 

kleien, palm Pasen tak maken etc. Ook 

konden de visliefhebbers een hengeltje uit 

gooien in een van de prachtige visvijvers. 

De open dag werd druk bezocht en met 

een hapje en een drankje was het een dag 

vol plezier en vermaak en was het prima 

vertoeven. Mijn dank en bewondering gaat 

uit naar het personeel en vrijwilligers die 

dit mogelijk hebben gemaakt chapeau en 

ga zo door. 

Met vriendelijke groet, 

A van Vreeswijk-Zaal 

Wat hebben wij genoten op de open dagl Zoveel 

dieren te zien en ook leuke activiteiten voor de 

kinderen te doen. 

Super leuk dat we de dieren mochten aaien en 

dat er ook zoveel verschillende dieren te zien 

waren. 

Goed ook dat de evenementen werden omge• 

roepen. De valkenshow was ook erg leuk. En 

leuk dat de kinderen bij de show betrokken wer

den en aan het eind een diploma kregen. Het 

was alleen niet helemaal duidelijk waar de show 

was, maar nadat we het aan een medewerker 

hadden gevraagd, en hij het heel vriendelijk en 

duidelijk had uitgelegd, kwamen we op de juiste 

plek terecht. 

We hadden met de loterij meegedaan en 4 

leuke prijzen gewonnen. Tevens hadden we een 

paashaas, gemaakt van takken, en een margriet 

gekocht. 

Want dat je plantjes kon kopen was natuurlijk 

ook erg leuk en hoorde er ook bij. 

Zomer 2019 

Aranka 

We hebben afscheid moeten nemen, na 10,5 

jaar, van onze oudste hond Prins. Hij is voor 

ons en voor iedereen op de boerderij een fijne 

hond geweest. Op 2 maart is Aranka geboren en 

sinds 11 mei woont ze op de boerderij. Ze is een 

Duit se herder. Een vrolijke pup; die inmiddels de 

puppycursus heeft gevolgd. En de vervolgcursus 

staat op het programma. 

De poffertjes waren ook erg lekker. En op de 

foto met een paard was een goed idee. 

We hebben kaarsen maken gezien en het kleien 

bulten was ook op een super leuke locatie geor

ganiseerd. Ik zag dat er ook een kampvuur was 

gemaakt. Wellicht leuk om daar volgend jaar 

kindjes broodjes op een stokje erboven te laten 

roosteren. 

Alle medewerkers waren erg enthousiast en be

hulpzaam en wilden ook graag Informatie geven. 

Omdat het zo ontzettend druk was, denk ik dat 

we toch nog wel wat dingen hebben gemist. 

Misschien volgend jaar een betere bewegwijze

ring weergeven of plattegrondje maken? 

Al met al waren wij en opa en oma erg verrast 

over hoe leuk het was en kunnen wij 100% 

begrijpen waarom onze zoon Tygo Smith heel 

graag naar jullie toe gaat. 

Met vriendelijke groet, 

Luciënne Smith 
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Zeilen 

Dinsdag 4 Juni hebben we met de jongeren en een aantal begeleiders een zeiltocht gemaakt. We zijn met 'Zeilen met visie' naar Urk gevaren voor een lekker visje. Doordat de wind uit bleef, hebben we heel ontspannen met de motor aan gevaren. Het was zelfs zo ontspannen, dat verscheidene deelnemers op de terugweg naar Lelystad in het zonnetje in slaap zijn gevallen. Een bijzonder ontspannen en gezellige dag! 

Tiny en Herman 15 jaar op de boerderij 

Twee deelnemers van ons ouderenproject komen al 15 jaar op de Huif. Om dit te vieren hebben ze een workshop ontvangen van Trix Gerrltsen. Onder haar deskundige begeleiding is er een prachtig bloemstuk gemaakt. 

TomsCreek 

De Zuid-Afrikaanse braai is in gebruik genomen in 
de shelter afgelopen maand. Een erg leuke bele
ving om zo te 'braaien' aan de vijver. 
Er zijn ook weer unieke vissoorten aan het park 
toegevoegd. Zo hebben we nu als enige in Neder
land de Amerikaanse Black Bass en de Oxyrinchus 
steur zwemmen. Een unicum! 
Ook hebben we nu de zomerse vissoorten TIiapia 
en Afrikaanse meerval weer zwemmen. Prachtige 
tropische vissen. 
In de zomer staan er ook weer leuke evenementen 
op de planning, zoals het Glow-ln-the-Dark vissen 
en een zomerse forelwedstrljdl 
Hebben jullie de bruine ANWB-bewegwljzerlngs
borden van Toms Creek al langs de weg zien staan? 


