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Beste mensen,
Het jaar is alweer bijna om, en wat hebben we een jaar gehad vol ups en downs. Allereerst de 2e
zomer dat het extreem droog was, wat slecht is voor de gewassen maar zeer zeker ook voor onze
koeien. Een koe heeft al last van “hittestress” boven de 20 graden, wat resulteert in slecht eten, en
minder bewegen. Maar we zien het ook zeker terug in een dalende melkgift.
Net als we oudere mensen goed in de gaten moeten houden bij extreme hitte, moeten we dit bij
onze oudere koeien ook. Helaas hebben we door de extreme hitte een van onze koeien verloren.
Bennie heeft in het voorjaar een beregeningsinstallatie aangeschaft wat zeer welkom was voor in elk
geval de maisteelt, het wintervoer voor onze koeien.
Begin januari hebben we helaas afscheid moeten nemen van Joris, onze (gecastreerde) Nederlandse
landgeit bok die als een soort van “oppas opa” fungeerde voor onze lammeren. Joris was op, en de
dierenarts heeft hem op 14 januari op 9 jarige leeftijd uit zijn lijden verlost. Joris was een showbink
en hij ging geregeld mee naar fairs om dit bijzondere ras te promoten, en hij genoot altijd volop van
de aandacht.
Naast onze Nederlandse landgeiten hebben we sinds vorig jaar ook een Afrikaanse Boergeit: Nicole.
Nicole heeft enkele weken geleden gezelschap gekregen van een mooie Afrikaanse boerbok met de
naam Hugo. We hopen dus in het voorjaar lammeren te verwachten van onze 8 landgeiten, en van
Nicole, de boergeit.
Het zal jullie niet ontgaan zijn; de onvrede onder de boeren en de protestacties die de boeren naar
den Haag hebben doen vertrekken. Het is te ingewikkeld om het uit te leggen, daar de politiek er zelf
nog niet eens goed raad mee weet: de stikstofcrisis. Of er überhaupt een stikstofcrisis is, laat ik in het
midden. Wel weet ik dat de situatie die ontstaan is nijpend is voor heel veel veehouders. We hopen
maar op een goede afloop!
De educatielessen die wij op onze boerderij verzorgen, beginnen eindelijk een beetje aan te slaan bij
het onderwijs. We hebben in het voorjaar van 2019 maar liefst 7 groepen mogen ontvangen wat
voor ons doen best veel is. We hopen dat deze tendens aan zal houden zodat we nog veel meer
kinderen kennis kunnen laten maken met onze mooie programma’s.
Ons keurmerk is in elk geval weer verlengd tot het jaar 2021.
Ook de rondleidingen en kinderfeestjes zijn dit jaar een succes geweest!
Ons B&B lijkt weer iets in de lift te zitten, mede doordat we ons hebben aangesloten bij
www.natuurhuisje.nl
We hebben wel enkele veranderingen doorgevoerd. Onze gasten gingen steeds minder gebruik
maken van onze ontbijtservice, en er werd veel eten weg gegooid wat uiteraard heel erg jammer is.

Vanaf 1 september j.l verzorgen wij dan ook geen standaard ontbijt meer. Wel kan het bij ons, tegen
betaling, aangevraagd worden als u bij ons komt overnachten. Anders kunt u uw ontbijt zelf klaar
maken in onze gezellige ontvangstruimte. Deze zal nog verder uitgebreid worden met
keukenapparatuur.
Mocht u het op prijs stellen verse producten te willen gebruiken, dan kunt u dit aangeven. Deze zijn
tegen betaling bij ons te bestellen. Denkt u hierbij aan heerlijke verse eitjes van onze kippen, verse
gekoelde melk of yoghurt, groente en fruit uit onze tuin (mits voorradig) en heerlijke jam of honing.
Het is nu ook aantrekkelijker langere tijd bij ons te verblijven. Onze prijzen zullen hier op aangepast
worden. Dit is t.z.t op onze website te vinden.
Degene die al vaker bij ons geweest zijn weten dat we al bijna 2 jaar met een vrijwilliger samen
werkten. Zowel Bennie als ik zelf waren erg op haar gesteld en we vertrouwden haar volkomen.
Helaas lopen dingen niet altijd zoals gepland en heeft onze vrijwilliger in augustus j.l aangegeven per
direct te willen stoppen met haar werkzaamheden op onze boerderij, zonder opgaaf van reden.
Dit was vooral voor mij persoonlijk een behoorlijke teleurstelling daar we op elkaar waren ingespeeld
en plannen hadden samen te gaan werken m.b.t mijn coach praktijk “de Weiden coaching”. Helaas
heeft het niet zo mogen zijn en is ze, samen met ons gefokte veulen Noa die zij had gekocht,
vertrokken met onbekende bestemming. We hopen dat het Noa aan niets zal ontbreken en hij de
verzorging krijgt die hij nodig heeft!
Noa’s moeder Dixie is in het voorjaar enkele weken bij een kennis van ons in pension geweest. Deze
kennis heeft een dekhengst en Dixie is hier enkele malen met succes gedekt. We hopen dus dat we in
juni 2020 nog 1 keer een mooi veulen van haar mogen verwelkomen.
Op 15 juni is ons Alpaca hengstveulen Aaron geboren. Helaas is zijn moeder Lyron 3 weken na de
geboorte van Aaron op een zondagmorgen overleden. Ondanks dat de dierenarts er bij is geweest,
staan we nog steeds voor een raadsel. Een alpacaveulen drinkt tot wel 5 a 6 maanden bij zijn moeder
en het was dus aan ons de taak Aaron met de fles groot te krijgen met geiten(poeder)melk. Dit ging
wonderbaarlijk goed! Met dank aan familie Roekevisch uit Zelhem voor de poedermelk. Aaron kwam
elke week goed in gewicht aan en het moment dat hij zelfstandig gras, hooi en brokjes ging eten
hebben we de melk afgebouwd. Aaron is inmiddels verkocht naar lieve mensen uit Friesland.
We hebben dit jaar ook weer enkele zeer gemotiveerde leerlingen mogen begeleiden van
verschillende opleidingen. De stages zijn altijd heel afwisselend, van 1 a 2 dagen per week stage
lopen tot een intern verblijf van enkele weken waarbij je een leerling nog beter leert kennen!
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en hopen jullie uiteraard ook in 2020 weer te mogen
begroeten op onze boerderij.
GUTEN RUTSCH!
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