Nieuwsbrief Zorgboerderij It Klokhús
24 april 2020, Idzega
Beste allemaal,
Hierbij de 4e editie van onze nieuwsbrief.
De zomer is gearriveerd op It Klokhús, tenminste… zo lijkt het! Tijdens het
schrijven van deze nieuwsbrief kunnen we buiten zittend genieten van het
mooie weer en tikt de thermometer in de auto 24 graden aan! Vele bootjes
zien we al voorbij komen op het meer, gezinnen gaan het water op met hun
eigen boot en kunnen er zo toch samen op uit. Wij hebben ook deze week
ons best gedaan om een leuke invulling te geven aan de nieuwsbrief.
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
Op donderdag 23 april kwam
Ludwine, pastoraal medewerker
van de kerk Gaastmeer, ons een
cheque overhandigen. De kerk van
Gaastmeer heeft in de 40 dagen
tijd gespaard voor de duofiets met
aanhanger! Vandaag kwam ze de
cheque met het bedrag van maar
liefst € 600,- overhandigen!

De moestuin wordt vergroot, de bedoeling is
dat de linkerkant van het pad gereed gemaakt
wordt voor een ‘pluktuin’ waar we deze
zomer boeketten kunnen plukken met o.a.
wilde bloemen en snijbloemen. De
rechterkant van het pad blijft de bestemming
houden voor het groente en fruit.
Hierbij een aantal wist je datjes:
-

Onze kippen deze week waren ontsnapt uit de boerderij?
Één van onze twee hanen, een nieuw onderkomen heeft in Bolsward?
Volgende week de twee melkrobotten van start kunnen gaan?
Onze melkkoeien aardappels gevoerd krijgen? Aardappelboeren blijven
met hun ‘patataardappelen’ zitten, omdat er nu niet veel patat wordt
gegeten.
- Er deze week 2 putters werden gespot op de boerderij? (zie de foto van
de putter hiernaast)
De putter komt oorspronkelijk voor langs
de zonnige randen van vochtige
loofbossen. Nog niet zo lang geleden zijn
putters begonnen zich aan te passen aan
door de mens gemaakte landschappen,
zoals boomgaarden en parken. De
belangrijkste voorwaarde voor de
aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten
(distels, paardenbloemen). Deze planten produceren de zaden waarvan
de putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun
groei ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke
eiwitten.

Tijd voor een mop!

Quiz
1. Met welke woorden sluit Piet Paulusma het
weerbericht af?
2. Waarvoor staat de G in de afkorting GFT?
3. In welke Nederlandse stad vind je het Damrak?
4. Hoe heet de jongste provincie in Nederland?
5. Hoe heet het bekendste Nederlandse
Miniatuurpark?
6. Wat is de achternaam van de Franse politieke
leider Napoleon?
7. Wie schilderde de Nachtwacht?
8. Welke schilder sneed in 1888 een stuk van zijn
oor af?

Beweging voor thuis

Dit was het weer, jullie kunnen de
nieuwsbrief nu ook digitaal
terugvinden op onze website onder
het kopje nieuws. 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. Oant moarn
2. Groente
3. Amsterdam
4. Flevoland
5. Madurodam
6. Bonaparte
7. Rembrandt van Rijn
8. Van Gogh
Antwoord kruiswoordpuzzel:
Duik
Poot

