NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN MEI 2013

Vandaag, 27 mei 2013, lijkt het te lukken? Of toch niet? Als we niet veel verder kijken…dan
wordt het morgen in ieder geval nog lekker weer…..dus: toch nog lente!
SCHAPEN
De schapen hebben hun winterjassen ook maar uit gedaan, een beetje afdwingen was het
wel, ze moesten het bekopen met twee flinke nachtvorstjes, maar daarna werd het warmer,
gelukkig. Willem stond weer met z’n neus vooraan, en was dus als eerste aan de beurt. Het
is nu goed kijken wie wie is….maar met enig gepuzzel lukt het wel. Ze zien er zo grappig uit,
veel kleiner met slanke nekjes, en bij Willem lijken zijn hoorns wel erg groot!

MOESTUIN
Helaas, de aardappels, courgettes en pompoenen hebben het erg moeilijk gehad tijdens de
nachtvorst. Ik denk wel dat ze het gaan redden, maar de start is wel erg koud op deze
manier. Wat het erg goed doet is de rabarber. Er staat erg veel, teveel om alleen op te
maken, dus: schroom niet om een lekker maaltje mee te vragen, we lopen zo even het land
op en snijden het vers af, wat wil je nog meer?!
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Dank allen voor de ingeleverde formulieren. Fijn dat we weer op jullie medewerking konden
rekenen, we gaan ze zo snel mogelijk verwerken en zullen jullie middels de volgende
nieuwsbrief laten weten wat er uitgekomen is.

OPRIT
Het wordt heel mooi, maar het weer speelt natuurlijk parten. Het ligt nu al een week stil, de
grond is te nat en drassig. Morgen wordt er weer een poging gedaan, als het meezit moet
het eind van deze week wel klaar zijn. Ook het grindpaadje wordt bestraat, tot opluchting van
velen (en ons!).

KUIKENS
Het jongt lekker aan, er lopen er heel wat rond: zes moederkippen met ieder één, twee of
drie kuikentjes. Geen stress voor moeders, want onder iedere vleugel past heel snel een
kuiken zodra er gevaar dreigt ofzo. Regelmatig worden er pauzes genomen in het weiland,
en dan is er niks zo lekker om onder moeders vleugels te zitten!

Hartelijke groeten,

Ger en Marjolein

