Nieuwsbrief Zorgboerderij It Klokhús
2e editie - 10 april 2020
Hallo allemaal!
Vandaag weer een nieuwsbrief van Zorgboerderij It Klokhús. Inmiddels al weer
de tweede editie, we hopen dat jullie de vorige konden waarderen en ook weer
plezier beleven van dit nieuwe nummer. We hopen weer voor ieder wat wils
aan te bieden. En vergeet ook niet heerlijk van het zonnetje te genieten want
wat is dat fijn.
In deze editie, bieden we meer aan dan alleen foto’s met tekst, maar ook
raadsels en oefeningen voor thuis. Wat aan bod komt in deze nieuwsbrief is:
-

Update op de boerderij met foto’s
Gedichtje
Quiz
Mop
Puzzel
Beweging voor thuis

Update op de boerderij met foto’s
Normaal worden de dieren (kippen en konijnen)
altijd verzorgd door jullie samen met vrijwilliger
Auke, de dieren worden gevoerd en de eieren
geraapt. Zoals jullie kunnen zien had ik afgelopen
week een hulp bij het verzorgen van de kippen en
konijnen. Marit, de dochter van mijn zus en haar
man, was een dagje op de boerderij. Jullie kunnen
haar op de foto hiernaast zien.
Omdat het weer ook zo mooi is deze dagen kunnen we het de konijnen niet
langer aandoen om ze in het binnenhok te houden, zodra ze in het buitenhok
werden gelaten begonnen ze direct met het eten van het verse gras! Ik geef ze
geen ongelijk!

En wat velen van jullie zich vaak afvragen, leggen
alle 5 kippen nog wel eieren? Ze zijn weer helemaal
in het ritme en alle 5 weer goed aan de leg, het
bewijs zien jullie in de
foto hiernaast (en ik heb
er niet stiekem wat
bijgelegd 😉 )
De andere kippen in het binnenhok vermaken zich
nog steeds goed. Wat wel anders dan voorheen is dat
onze haan begint te kraaien en dat doet hij de hele
dag door! Hij is daarbij ook behoorlijk gegroeid, de
haan staat in het middelpunt op de foto.

Nieuwsgierige kalfjes!
Een leuk feitje, het linker en het rechter kalfje zijn
een tweeling: Sonne en Sanne.

Vanaf gisteren hebben wij de eerste gasten weer op
de camping, zie de foto links. Wij mogen alleen
caravans en campers toelaten wanneer ze een eigen
douche en toilet hebben. Ons toiletgebouw moet
namelijk dicht blijven tot en met 28 april.

Wat jullie hiernaast zien zijn de uien in de kas, ze
groeien als kool 😊 Alles in de kas groeit momenteel
erg goed, de temperatuur krabbelt snel omhoog in
de kas vanwege het zonnetje die de hele dag op de
kas schijnt. Op de rechterfoto zien jullie de
sperziebonen en daarnaast de
paprika planten.

Inmiddels is het dak van de nieuwbouwstal helemaal
afgesloten, binnen volgen de verdere werkzaamheden.
Op de foto hieronder zien jullie de ruimtes waar de
twee melkrobotten in komen te staan. In elke ruimte
één.
De verwachting is dat eind deze maand de
melkrobotten afgeleverd worden. Extra spannend,
want de koeien moeten dan leren om door de robot te gaan lopen. Normaal
worden ze gemolken in de melkput door boer Sjirk, maar dan moeten de
koeien aangeleerd worden om hier doorheen te lopen. Dat wordt nog een
intensief klusje! Hier rechts zien jullie hoe een melkrobot eruitziet. Als het
eenmaal af en in gebruik is kunnen wij dit ook in het echt gaan bewonderen!

Hond in de pot
Moeke stond te wachten in deure, want wie mossen eten
En zoas zo voak waren wie de tied weer vergeten
Mit wat kameroadjes aan t speulen vergaten wie de tied
En doarmit was ons moeke nait zo blied
Bie thoeskomst keken wie nogal smachteg oet
Ons hond was stief zat en wie wuiren mit n lege pot begroet
Veur straf op berre en dat zunder eten
Joa lu, dij tied zel ik noeit weer vergeten
Vandoag de dag worden de kinder ook boetenhoes zat
Als ze trek hebben kopen ze zok n puut petat
De jeugd wordt grootbrocht in tieden van overdoad
Mor ik bin vandoag de dag veur het eten noeit meer te loat.
Jan Prijt

Quiz
Heeft u een pen bij de hand? Dan kunt u aan de
slag! Alle antwoorden staan op het laatste blad
van deze krant. Hieronder staan 15 vragen over
dieren.
1. Hoeveel poten heeft een lieveheersbeestje?
-------------------2. Hoeveel eieren kan een eend in haar nest hebben? ------------------3. Wat is de grootste vogel in Nederland?
-------------------4. Welk dier is een edel dier?
-------------------5. Wat is het verschil tussen een kauw en een kraai?-------------------6. Wat is het voornaamste eten van een panda?
-------------------7. Welk dier legt de grootste eieren ter wereld?
-------------------8. Welke kleur heeft de tong van een giraffe?
-------------------9. Hoe heet een groep vissen?
-------------------10.Van welk ras is de koe hierboven?
-------------------11.Hoeveel bulten heeft een dromedaris?
-------------------12.Hoe heet een groep vogels?
-------------------13.Wat is het snelste dier ter wereld?
-------------------14.Leven er pinguïns op de Zuidpool of de Noordpool?-------------------15.Kunnen poezen snurken?
-------------------Bewegen voor thuis!
Eenvoudige oefeningen voor op de stoel. Bewegen is altijd goed en we hoeven
geen topsporters te zijn om toch een beetje soepel te blijven. Forceer niks,
probeer gewoon hoe ver u met uw armen kan bewegen. Alles is goed. En let op
uw ademhaling! Rustig in en uit ademen. Als u dit elke dag doet dan zal u zien
dat het elke keer een beetje makkelijker gaat

Mopje
Niet oud genoeg
Zoon: ‘Waarom mag ik mijn rijbewijs niet halen, ik ben toch oud genoeg?’
Vader; ‘Jij wel, maar mijn auto niet!’

Dit was de 2e nieuwsbrief alweer. Wij willen iedereen hele fijne paasdagen
toewensen en zorg goed voor uzelf!
Met de allerhartelijkste groeten,

Team Zorgboerderij It Klokhús,
Jantina Reijenga

Dierenquiz antwoorden:
1. 6 poten
2. 15 eieren
3. Knobbelzwaan (je zou denken de zeearend, maar deze is kleiner dan de
knobbelzwaan)
4. Paard
5. Een kauw is kleiner dan een kraai
6. Bamboe
7. Struisvogel
8. Blauw
9. Een school
10.Lakenvelder
11.2
12.Vlucht
13.Jachtluipaard
14.Zuidpool
15.Ja

Antwoord kruiswoordpuzzel:
Paasdagen

