
 

 

Nieuwsbrief Zorgboerderij It Klokhús 

17 april 2020, Idzega 

 

Beste allemaal, 

Hierbij alweer de 3e editie van onze nieuwsbrief. Na een zonnig weekend 

moesten we even door de maandag en de dinsdag heen bijten, waarop 

woensdag alweer heerlijk het zonnetje scheen. Ook al zijn deze 

temperaturen nog niet helemaal passend bij de tijd van het jaar, we wennen 

er alweer zo snel aan. Zo zagen we vorige week vrijdag bij het rondbrengen 

van de nieuwsbrief al veel mensen die een mooi kleurtje hadden gekregen 

van de zon!  

In deze editie komen de volgende onderwerpen aanbod: 

- Update boerderij met foto’s 

- Mop 

- Quiz 

- Puzzel 

- Beweging voor thuis 

- Gedicht 

Update op de boerderij met foto’s 

In de vorige editie hadden we verteld dat de 

melkrobotten eind april geïnstalleerd zouden 

worden in de boerderij. Zo zie je maar weer dat 

alles snel kan veranderen, want deze week zijn 

beide robotten geplaatst en geïnstalleerd! 

Bijna zover dat ze in werking kunnen treden. 

Jullie zien hier links de nieuwe melkkoeltank, in het 

tanklokaal staat de melkkoeltank. In dit grote ‘vat’ wordt 

alle melk van de koeien verzameld tot de melk wordt 

opgehaald voor naar de fabriek, tot die tijd wordt in 

deze tank de melk gekoeld tot ongeveer 3,5 graden.  



 

De melkveestal is op de goten en een aantal 

klussen na zo goed als af, de deuren zitten er in 

en de voor- en achterkant is afgewerkt. Jullie zien 

hierbij een kiekje, waarbij de koeien wachten tot 

dat ze gemolken kunnen worden.  

Werkplaats 

Ook hebben wij niet stilgezeten, de tijd die we over 

hadden hebben we gestoken in het ‘autohok’. We 

zijn druk aan het klussen en willen van het autohok 

een klusruimte/werkplaats maken voor de handige 

mannen en vrouwen onder ons. Eerst de oude 

garagedeur eruit gehaald en vervolgens zijn de 

muren gewit. Volgende week hopen we dat de deuren zijn geleverd, zodat 

we die erin kunnen plaatsen. We kunnen niet wachten om de ruimte dan in 

te richten en om een hoekje te maken waar de 

gemaakte spullen tentoon 

gesteld kunnen worden! 

Janicke druk aan het 

schilderen. 

 

Tuinkas en de bloemetjes buiten zetten 

Het groeit en bloeit allemaal door! We hebben een aantal 

bloemen gekocht voor in de bloembakken, zo fleurt het erf 

al heel wat op. Ook in de kas kweken we nu bloemen op, 

maar ook vele groenten. Mijn hulpje was er ook weer! 

 

 

 

 

 



 

En wat we dit jaar willen proberen, een megapompoen te laten 

groeien op de zorgboerderij. We hebben wedstrijdzaadjes 

gekocht waarmee je een pompoen van wel een meter groot 

kan laten groeien, ze kunnen zo groot worden als op deze foto 

hiernaast. Zou het ons lukken 😊 ? 

  

De kalfjes missen jullie overigens ook, want 

ze krijgen nu niet zo vaak extra biks. Op deze 

foto heb ik ze maar even extra gevoerd, ze 

gingen allemaal keurig naast elkaar staan 

eten 😊  

 

Tijd voor een mop! 

 

Quiz 

1.  Wanneer begint de lente? 

2. Kent u een ander woord voor lente? 

3. Welk bolgewas bloeit als eerste? 

4. Vul dit spreekwoord aan: Maartse buien die bedui(d)en..? 

5. Vul dit spreekwoord aan: Aprilletje zoet…? 

6. Wie won in 1963 de Elfstedentocht? 

7. Wie heeft de telefoon uitgevonden? 



 

Puzzel - Sudoku 



 

Beweging voor thuis 

 

Gedicht 

Kleine dingen, 

maken dagen fijn. 

Een fluitend vogeltje, 

een glimpje zonneschijn. 

Een glimlach op een tevreden gezicht, 

wanneer alles lukt 

of gewoon een kort gedicht. 

 

                                  - Dicht erbij  

 

 

 



 

Dit was het weer, jullie kunnen de nieuwsbrief nu ook digitaal terugvinden 

op onze website onder het kopje nieuws. Dit weekend plaatsen we een video 

van de zorgboerderij op de website, ga voor onze website naar 

www.itklokhus.nl 

 We wensen iedereen goede dagen en zorg goed voor uzelf.  

 

Een lieve groet, 

Team Zorgboerderij It Klokhús 

Antwoorden Quiz: 

1. Op 21 maart 

2. Het voorjaar 

3. Het sneeuwklokje 

4. Dat de lente aan komt kruien 

5. Heeft nog wel eens een witte hoed 

6. Reinier Paping 

7. Graham Bell 

 

Oplossing sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing woordzoeker: Weidevogels 

 

http://www.itklokhus.nl/

