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We hebben weer een prachtige zomerweek achter de rug, en nu, na een flinke regen en
onweersbui gisterenavond ziet de wereld er opeens nog groener uit…..prachtig, alles weer
fris en kleurig, de bloesem is nu wel snel weg, maar het onkruid daarentegen niet……
Moestuin
We hebben met z’n allen veel in de tuintjes kunnen werken, er zijn weer radijsjes gezaaid,
aardappels gepoot en de ah moestuintjes komen al mooi op en kunnen soms al uitgeplant
worden. De
aardbeienplantjes hebben
de winter overleefd en
beginnen al te bloeien, de
frambozenplantjes staan er
goed bij en de bieslook
gaat al weer mooie
bloemknoppen maken: nog
snel wat oogsten, de
bloemetjes laten staan, die
zijn prachtig (voor ons en
voor de bijen!). De
naambordjes moeten hier
en daar wat opgeknapt en
bijgewerkt worden, verder
ziet alles er weer
veelbelovend uit.

Kuikentjes!
Ja hoor, spannend, we hebben na drie weken
zo zitten wachten op dit moment: ze zijn
eindelijk geboren! Kip Klets heeft drie
kuikentjes, ze hebben al namen gekregen:
Mario (de zwarte), Pingu (de zwart/witte) en
Dotje (de bruine). Kip Patty heeft er eentje
uitgebroed, een prachtig bruin kuikentje, en
vanwege het grote gemis van onze favoriete
kip Willemientje is dit kuiken naar haar
vernoemd….welkom Willemientje !

Survivalbaan
De kranten en het nieuws staan bol over het bewegen en buiten spelen van kinderen, of
eigenlijk het gebrek hieraan. Nou, dat kunnen wij hier op de boerderij van onze (jullie!)
kinderen niet zeggen: er wordt volop geklommen, geklauterd en gezwaaid! De survivalbaan
is een groot succes, fijn hoor, een genot om te zien hoe de kinderen genieten. We willen
boven het plateautje nog een doek spannen, om zo een tentje en schaduw te creëren. We
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hebben hier (op dit plateau) het afgelopen weekend al lekker kunnen picknicken (op grote
hoogte dus)!

Tennisnet en basket
Bovendien blijken we echte Nadals onder ons te hebben: tennissen met een net in het
midden is ontzettend leuk!! Wat kunnen veel kinderen goed tennissen, echte talenten. Ook
een partijtje volleybal met een groepje
is fantastisch, het mikken in de basket
valt nog best wel tegen, moeilijker dan
gedacht…een uitdaging dus! En na
afloop alle ballen weer netjes op de
plek aan de muur: opgeruimd staat
netjes! Het was erg irritant dat de
ballen steeds in de sloot rolden: we
maken een wilgenheggetje langs de
sloot om dit te verhelpen, bij de sloot
achter bij de voetbaldoeltjes staat een
schapennet om de ballen op te
vangen.
Wat we hoopten “ kinderen uitdagen
om meer te bewegen “ lijkt gelukt!!
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Teken
Vanaf maart zijn ze er weer: de teken. Er wordt genoeg aandacht aan besteed in de media,
we willen toch ook graag nog aan jullie vragen om je kind na boerderijbezoek even extra te
controleren hierop. We maaien het gras kort, zeker op het speelveld, maar ondanks dat kan
het toch gebeuren dat zo’n klein beestje zich vastbijt….zodra je er snel bij bent (binnen 24
uur) en het diertje “uitschept” is er meestal geen probleem.
Houdt het echter wel in de gaten, noteer de plek waar je het
hebt weggehaald en de datum. Mochten er later toch nog
(soms onverklaarbare) verschijnselen zijn, kun je altijd nog
even nakijken wanneer de tekenbeet heeft plaatsgevonden.

Mei
In de maand mei is weer vakantieopvang, de logeerbedjes zijn volgepland, overdag is er nog
plek behalve op donderdag 3 mei. Pinksterzondag (20 mei) zijn we gesloten, en het
weekend daaropvolgend is het op zondag 27 mei FEEST!! We hopen toch zo op een mooie
zonnige dag, duimen jullie mee?
Feest
Dus: zondag 27 mei van 11.00 uur tot en met 15.00 uur zien we jullie allen op onze
zorgboerderij om samen te genieten!! Loop lekker rond, geniet van een lekker pannenkoekje,
drinken en de bekijk de verrichtingen van de oude ambachtslieden. En voor de kinderen: de
stormbaan van 14 meter….de voorpret is al een succes 😊

Hartelijke groeten Ger en Marjolein
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