
 

 

Nieuwsbrief Zorgboerderij It Klokhús 

1 mei 2020, Idzega 

 

Beste allemaal, 

Hierbij de 5e editie van onze nieuwsbrief.  

Wat vliegt de week voorbij! Een zonovergoten weekend met aansluitend 

woningsdag, wat hebben we het getroffen met het weer. Het is weer tijd om 

de laatste nieuwtjes te vertellen die wij hebben meegemaakt op en rondom 

de zorgboerderij. Daarnaast hebben we leuke berichten toegestuurd 

gekregen die we mogen plaatsen in deze editie, mooie foto’s en een prachtig 

gedicht. Heeft u ook een leuk of nieuw idee wat in de volgende editie 

geplaatst mag worden, stuur dan een bericht naar de Jantina. Zodat uw idee 

in de volgende editie ook aan bod komt. 

In deze editie komen de volgende onderwerpen aanbod: 

- Update rondom boerderij met foto’s 

- Mop 

- Gedicht 

- Quiz 

- Puzzel 

- Beweging voor thuis 

Update rondom boerderij met foto’s 

Vorige week vrijdag heeft Janicke de lege flessen 

spaaractie bij Coop Gerritsma in Heeg weer een 

flinke boost gegeven. Met twee karren vol is ze de 

winkel in geweest! De spaaractie loopt nog tot eind 

juni en de opbrengst is voor de duofiets met 

aanhanger. 

 

 



 

De tuinfrees erdoor! De moestuin is weer 

helemaal gereed, de grond is mooi fijn gemaakt 

dus er kan weer ruimte gecreëerd worden in de 

kas. Zo zijn gisteren de sla en uienplantjes 

uitgezet, komende dagen volgen er meer 

groenten. 

 

Beschuit met muisjes op de 

boerderij! Want we hebben 

gisteren lammetjes gekregen, dit 

was altijd nog een wens van 

Jantina. Er zijn nu twee wouters 

op de boerderij, lammetjes die 

door de moederschaap zijn 

afgestoten. Ze krijgen nu een 

paar keer per dag de fles. Het 

derde lammetje volgt nog! 

 

En die beschuit met muisjes.. een echtpaar die nu 

verblijft op de camping, had inmiddels het nieuws 

ook al gehoord en zo kwamen ze later op de avond 

beschuit met muisjes brengen!  

 

 

 

Dit was afgelopen maandag, 

woningsdag op It Klokhús!  

 

 

 



 

Afgelopen dinsdag zijn de koeien voor 

het laatst gemolken in de melkstal! 

Want direct hierna zijn de melk 

robotten opgestart. Alle koeien 

moesten eerst door de melkrobot, zodat 

de melkrobot de koeien voor de 

volgende keer kan herkennen. Bij elke 

koe heeft de melkrobot een soort uier 

foto in zijn geheugen gemaakt, zodat hij precies weet waar de spenen zitten. 

De laserkop zoekt de speen op en dan worden de melkbekers van de 

melkrobot 1 voor 1 aangesloten op de spenen. Dus wanneer de koeien 

gemolken willen worden, kunnen ze zelf naar de melkmachine toelopen en 

worden ze gemolken. Soms 2 keer per dag, soms 3 keer per dag. Ze staan 

dan geduldig in de rij te wachten tot ze aan de beurt zijn. Als ze aan de beurt 

zijn lopen ze naar binnen, om de hals van de koe hangt een halsband 

waardoor de computer precies weet welke koe het is en hoeveel krachtvoer 

de koe moet hebben. Terwijl de koe dan gaat eten, wordt hij gemolken door 

de melkrobot. De melkrobot houdt precies bij welke koe welke hoeveelheid 

melk heeft gegeven.  

 

 

Tijd voor een mop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gedicht 

Onderstaand gedicht en tulpen foto’s hebben we toegestuurd gekregen van 

Tineke en Marten de Rapper. Tineke en Marten hebben een prachtige 

manier om tulpen in een platte ronde vaas te schikken, daarmee krijg je dit 

mooie resultaat en dat willen wij graag met iedereen delen. Daarnaast maakt 

Marten gedichten en onderstaand gedicht past erg mooi bij de tulpen foto’s. 

Bedankt voor jullie leuke inzending! 

Voor: 

 

KLEUREN 

======= 

ELK MOMENT KAN IK GENIETEN 

VAN DE KLEURENPRACHT 

IN BORDES BIJEENGEBRACHT 

DE VLINDERS EN DE BIJEN 

                 ZOEKEN DE KLEUREN 

Na:              EN GENIETEN MET MIJ 

                        VAN ALLE GEUREN 

Marten de Rapper 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz 

1. Wie won in 1972 het Eurovisiesongfestival met het liedje 
“Après toi”? 
2. Welke leeftijd wordt nog als eens gebruikt om te bepalen 
of iemand senior is of niet? 
3. Wie is de persoon op de foto? 
4. We zoeken de naam van een landbouwwerktuig. Een 
gebogen mes met een scherpe binnenkant en scherpe punt. 

Het mes is bevestig aan een lang steel met soms 1 maar meestal 2 
handvatten. 
5. Vanaf wanneer hebben we euro muntstukken en biljetten? 
6. In welk jaar won het liedje “Ein bißchen Frieden” het 
Eurovisiesongfestival? 
7. In welk land licht de badplaats Benidorm? 
8. Wat is de naam van de grootste katholieke bedevaartsplaats in Frankrijk? 

 

http://dequizzer.be/wp-content/uploads/2017/10/Frank-Sinatra.jpg


 

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 een fijn weekend en zorg goed 

voor uzelf.  

 

Een lieve groet, 

Team Zorgboerderij It Klokhús 

 

 

Antwoorden Quiz: 

1. Wicky Leandros 
2. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 
3. Frank Sinatra 
4. Een zeis. 
5. Vanaf 1 januari 2002. 
6. 1982 
7. Spanje 
8. Lourdes 

http://www.itklokhus.nl/

