Nieuwsbrief Zorgboerderij It Klokhús
8 mei 2020, Idzega
Beste allemaal,
Hierbij alweer de 6e editie van onze nieuwsbrief.
De week is alweer bijna voorbij en dat betekent dat we iedereen weer op de
hoogte mogen houden met onze laatste nieuwtjes. Ook deze week hebben
we weer een mooi gedicht toegestuurd gekregen passend bij deze tijd,
daarbij hebben we mooie foto’s toegestuurd gekregen.
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
Hierbij een foto van de nieuwe stal waarbij de koeien net gevoerd zijn, op de
achtergrond zien jullie de twee robotten. De koeien zijn wonderbaarlijk erg
snel gewend aan de robotten, boven verwachting gaan ze zelf al meerdere
keren door de melkrobot heen. Er was zelfs al een koe die wel meer dan 10
keer per dag door de robot is gegaan, natuurlijk wordt hij niet zo vaak
gemolken. De robot weigert de koe
dan, zodat hij weer uit de robot loopt
en een andere koe aan de beurt is.

Doordat de koeien al zo snel aan de robot gewend zijn geraakt, zijn ze
afgelopen dinsdag het weiland in gegaan! We hebben hiervan een kort
filmpje gemaakt die jullie dit weekend terug kunnen vinden op
www.itklokhus.nl onder het kopje nieuws. Elke jaar weer zijn de koeien reuze
enthousiast als ze weer de frisse buitenlucht in mogen, al huppelend en
rennend vliegen ze het land in.

In de moestuin groeit het allemaal erg goed, deze week kwamen met hulp de
boontjes, aardbeien, sla, pompoen, courgette, ui en een reeks aan wilde
bloemen, asters en strobloemen in de tuin. De ijsheiligen zijn officieel nog
niet geweest, maar wij wagen het erop! We wachten af..
En de lammetjes worden ook steeds
groter, dagelijks krijgen ze de fles en de
hoeveelheid wordt langzaam opgebouwd.
De lammetjes lopen al achter ons aan en
dartelen gezellig om ons heen als we
buiten zitten. Een en al lente gevoel!

Dit weekend hebben we niet stil gezeten, de deuren
zijn in het autohok/werkplaats geplaats. Zo krijgt de
werkplaats steeds meer vorm. Nu komt er nog een
raam in en dan kan het mooi afgeschilderd worden
met beits.

Er is een interactieve Far dy frij!
vaarroute ontwikkeld. Op het water
rondom Oudega, Idzega en Sandfirden
kun je een prachtige vaarroute van
ongeveer 10 kilometer maken met een
sloepje, kleine motorboot of kano.
Onderweg kun je op je smartphone de
verhalen van vroeger beluisteren en
bekijken op je scherm. Daarnaast is er
ook een ruime keuze uit wandel- en fietsroutes uitgezet. 8 unieke
belevingspunten rondom Oudega met het thema 75 jaar bevrijding. Op de
boerderij hebben we het boekje Far dy frij, met verhalen uit de oorlog van
Oudega en omgeving.

Onder de Blauwpoortsbrug in
Bolsward vind je deze prachtige
foto van Monique Rijpstra. Een
schitterend zicht op de Klokhúsdyk
tussen Idzega en Oudega

Tijd voor een mop!

Gedicht
Ook deze week hebben we weer een prachtig gedicht
mogen ontvangen van Marten en Tineke, passend bij deze
tijd. Ook kregen we foto’s van rozen geschikt in een vaas,
bedankt voor het delen!

WACHTEN
=========

ROERLOOS STAAT EEN REIGER
AAN DE KANT VAN DE VAART
GEDULDIG WACHTEND
OP EEN KIKKER OF EEN VIS
EEN STAP VOORUIT HET IS RAAK
DE VIS IS HET HAASJE

OMA KIJKT DOOR HET RAAM
WACHTEND OP HAAR KLEINZOON
EEN BEZOEK ZO GEWILD
VERBREEKT DE SLEUR
ALS DE HOND KOMT MET ZIJN BAASJE

Marten de Rapper.

Quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe heet een aantal bloemen bij elkaar?
Weet u een ander woord voor een bos bloemen?
Kunt u dit spreekwoord aanvullen?
Welke bloemen komen uit een bol?
Om welke bloem is Nederland in het buitenland heel beroemd?
Kunt u een beroemde attractie noemen waar u in het voorjaar veel bloemen
kunt zien?
7. Hoe gaat dit lied verder: ‘Klein, klein kleutertje…’? …
8. Welke bloemen geuren sterk?
9. Wat doet u met bloemen doen voor u ze in een vaas zet?
10.
Van welke bloemen kunt u lelijke vlekken op je kleding krijgen?.
11.
Welke bloem heeft dorens?
12.
Noem een bloem met een M: margriet.
13.
Welke bloem is een symbool van de liefde?
14.
Wat was de favoriete bloem van Prins Bernhard?
15.
Welke Nederlandse prinses heeft de naam van een bloem?
16.
Waar kunt u bloemen kopen?
17.
Hoe gaat dit liedje verder ‘Als de lente komt dan stuur ik jou…'?

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:
Quizvragen over bekende bloemen
1. Een bos of een boeket
2. Een boeket.
3. Er zijn geen rozen… zonder doorns.
4. Tulp, narcis, krokus, chrysant, druifjes, hyacint
5. Tulpen.
6. De Keukenhof.
7. Wat doe je in mijn hof, je plukt er alle bloempjes af…
8. Fresia’s, lelies, seringen.
9. Schuin afsnijden.
10.
Lelies: het stuifmeel geeft erg af.
11.
Een roos.
12.
Noem een bloem met een M: margriet. (Op deze vraag kunt u
uiteraard gemakkelijk variëren als u extra vragen nodig hebt)
13.
De roos.
14.
witte anjer.
15.
Prinses Margriet
16.
In een bloemenwinkel of op de markt
17.
tulpen uit Amsterdam

