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Beste allemaal, 

         

Hierbij de eerste nieuwsbrief van Zorgboerderij It Klokhús, sinds die haar 

deuren moet sluiten op advies van GGD Fryslân vanwege het Corona virus. 

Een vreemde tijd waar we in zitten en die hopelijk spoedig voorbij zal zijn.  

En nu hadden wij een idee. Omdat er steeds minder positief nieuws op 

televisie en in de krant voorbij komt, willen wij in deze tijd graag ook positief 

nieuws delen. En naast het telefonisch contact wat we met jullie 

onderhouden, willen wij graag iedereen middels onze nieuwsbrief op de 

hoogte houden met de ontwikkelingen op de boerderij. Wij kregen namelijk 

al de vraag of het dak op de melkveestal zit en wie nu de jonge planten in de 

kas verzorgd. Het werk op de boerderij gaat natuurlijk door en wij nemen 

jullie daarom graag mee in deze werkzaamheden en ontwikkelingen. 

Vorige week woensdag 25 maart kregen wij bericht van GGD Fryslân dat wij 

helaas onze deuren moeten sluiten. Wij weten niet voor hoelang dit geldt, 

maar volgen dagelijks het nieuws en laten jullie dan ook gelijk weten als wij 

weer mogen openen. Volgend op dit bericht kregen we ’s middags van de 

Leeuwarder Courant de vraag of ze een foto van Janicke en mij (Jantina) 

mochten maken in de gezamenlijke ruimte en een aantal vragen mochten 

stellen. Dit vonden wij goed en na heel veel foto’s gemaakt te hebben, was 

de journalist tevreden. Donderdag 26 maart stonden wij met deze foto in de 

Leeuwarder Courant. 

 

 

 

 



Gelukkig mogen de bouwvakkers nog doorwerken, want zoals jullie weten 

hadden de koeien geen dak boven hun hoofd de laatste dagen.                     

Maar hier kwam afgelopen week verandering in. Donderdag was er een 

grote hijskraan bij ons op het erf, omdat de eerste dakplaten op het dak 

werden gelegd van de melkveestal. Dit ging met een snel tempo waarop 

vrijdagmiddag het hele dak al bijna op de melkveestal ligt! Terwijl dit 

gebeurde zijn er een aantal foto’s gemaakt, ook vanuit de lucht en die delen 

wij graag met jullie. 

 

3 weken geleden is het pad naast de boerderij opgehoogd met beton en de 

randen moest nog aangevuld worden met modder. Janicke bood aan om te 

helpen met allerlei klussen op de boerderij, dus dat klusje hebben wij 

afgelopen vrijdag als eerste aangepakt. Nu kan het gras maar groeien!  

 

 

   

   



 

Ook hebben we een grondige schoonmaak 

gehouden in de gezamenlijke ruimte. Links zien jullie 

op de foto de tafel en de stoelen die Klaas heeft 

opgeknapt, wij vinden de set zo mooi dat de set een 

mooi plekje in de ruimte heeft gekregen. 

Nogmaals bedankt Klaas! 

 

 

Een leuk weetje:  

Vanaf 1 april 2020 kunnen we 3 maanden lang statiegeld flessen inleveren bij 

de Coop in Heeg, de opbrengst is 

voor onze Duofiets - fietstrein!  

 

 

 

 

Dit was onze eerste nieuwsbrief. 

Wij hopen dat we jullie snel weer kunnen ontvangen op de boerderij en tot 

die tijd willen wij iedereen heel veel sterkte toewensen! 

Een lieve groet, 

Team Zorgboerderij It Klokhús 

Jantina Reijenga 


