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Den Hoorn

In deze nieuwsbrief willen we u, inwoners van Den
Hoorn en omgeving weer op de hoogte stellen van
speciaal nieuws. In 2012 hebben zich nog een hoop leuke
gebeurtenissen afgespeeld. Zo heeft ons kalfje Maudie
een nieuw huis gevonden en er zijn twee speciale kalfjes
bij ons komen wonen. Daarnaast heeft de boerderij een
eigen website gekregen en is er nog veel meer nieuws!
Ook in de eerste maand van 2013 is er al een nieuwtje
dat we direct aan u willen vertellen.
(Wilt u de kinderboerderij steunen en deze nieuwsbrief ook als eerste online
ontvangen? kijk voor meer informatie op de achterkant)

Pony Bobo
Om meteen te beginnen met het nieuwtje van 2013: we
hebben weer een pony op de kinderboerderij! Sinds het
vertrek van de shetlanders, stond een eigen pony boven
aan ons verlanglijstje. En dat geldt volgens ons ook voor
de kinderen uit de omgeving. Op 26 januari is de pony
aangekomen op de boerderij. Hij luistert naar de naam
Bobo en lijkt zich na een aantal dagen tussen de voor hem
totaal nieuwe diersoorten op zijn gemak te voelen. Door
zijn lieve en rustige
karakter is Bobo al
omgedoopt tot Bobo de
kinderboerderij- pony. We
hopen de komende jaren
veel plezier met Bobo te
beleven!
Een jaar vol kalfjes

(AD Delft, 2012)

Nog op dezelfde dag (6 oktober) dat Maudie ons heeft
verlaten, zijn de tweelingkalfjes Sanne en Kim op de
boerderij gekomen. Vernoemt naar onze 2 ‘kleine’
hulpjes. Het bijzondere is, dat de moeder van de kalfjes
‘Zoldie 2’ ook op het Zuydmaatje is opgegroeid 3 jaar
geleden. Op dit moment groeien de kalfjes goed en zijn
zeer levendig. Zodra het weer wat zachter word mogen de
kalfjes buiten blijven.
Nieuw hek voor de varkens
Sinds november hebben onze varkens Spek en Knorrie
een nieuw hek om hun verblijf gekregen. Het nieuwe hek
was nodig omdat hun oude vertrouwde hekje na 6 jaar
langzaam uitelkaar begon te vallen. Voor het nieuwe hek
hebben we splinternieuwe houten planken en palen
gekocht, en na een paar uur klussen stond het hek in
elkaar. We zijn erg blij met het eindresultaat en willen de
donateurs bedanken voor de financiële steun.

Afgelopen voorjaar kregen wij een kalfje dat er op het
eerste gezicht gezond en normaal uit zag. Maar op een
hete zomermiddag lag het kalfje Maudie opeens futloos in
de stal. Na twee bezoeken van de veearts werd er
vastgesteld dat Maudie een gaatje in haar hart heeft. Dit
houdt in dat het bloed niet optimaal rondgepompt kan
worden in het lichaam en ze dus een slechtere conditie
heeft. Dit was vooral te merken op hete zomerdagen.
Traditiegetrouw gaan onze kalfjes aan het eind van het
jaar weer terug naar de melkboer, omdat onze stal te
klein is voor een grote koe om in te overwinteren. Helaas
kan een koe met een slechte conditie niet gebruikt
worden voor de melkproductie. Gelukkig was er een
hobbyboer die het kalfje wilde adopteren en zo heeft
Maudie een goed huis gevonden.

Niet is er alleen een nieuw hek gebouwd, ook hebben we
het binnenhok aangepast. Aangezien Spek en Knorrie
elkaar eerst niet zo mochten waren er 2 aparte binnenhokken gemaakt. Na een tijd lagen ze dan toch samen in
één binnenhok, en dat was nog al krap. Daarom hebben
we besloten om de wand tussen de binnenhokken weg te
halen, waardoor ze nu één groot binnenhok hebben.

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:
Voor de Jaarafsluiting, de winter en donaties Z.O.Z.

Nieuwe website en Twitter

Foto-impressie kerst 2012

Voor wie het nog niet weet: we hebben onze eigen
website en Twitter! Afgelopen jaren maakten we al
gebruik van de social media Hyves. Maar dit bleek niet
toegankelijk te zijn voor iedereen en niet altijd goed te
werken voor ons. Daarom hebben we besloten een
website te maken waar mensen meer informatie kunnen
vinden over alles op de boerderij. Ook is het een plek waar
mensen het laatste nieuws, de nieuwste foto’s en
aankomende gebeurtenissen kunnen vinden. Naast de
website wordt er nu ook gebruik gemaakt van Twitter.
Hiermee kunnen we makkelijk korte nieuwsberichtjes
plaatsen. Overigens zijn deze berichtjes ook gewoon te
vinden op onze website. Breng gerust een bezoekje aan
de website: www.kinderboerderijzuydmaatje.nl - indien
deze nog niet werkt: www.kbzdh.jouwweb.nl
Jaarafsluiting
Op 30 December was er een jaarafsluitingsborrel op de
boerderij. Dit als een mooie gelegenheid om samen terug
te blikken op het jaar 2012. Waarschijnlijk mede door het
zachte weer, was het een gezellige drukke middag. Ton
heeft wel 200 oliebollen staan bakken en er zijn flink wat
liters aan warme chocolademelk door heen gegaan. Ook
konden kinderen zich laten schminken. Dit bleek een zeer
groot succes: er was een heuse piraat opgestaan en ook
spiderman kon natuurlijk een
bezoekje niet achterwege laten.
We willen nog iedereen bedanken
voor deze gezellige middag en in
het bijzonder de schminkster voor
de moeite. De foto’s van deze
middag zijn te vinden op de
website.
Winter
Hoewel deze winter zo zacht begon, sloeg de vorst en
sneeuw toch in een korte tijd flink toe. Ondanks de
prachtige witte plaatjes die dit opleverde, blijft het voor
ons vervelend. Gelukkig waren we weer goed voorbereid
door de konijnenhokken in winteropstelling te zetten, de
waterton binnen te halen en zeil om het afdak te spannen
tegen de koude wind. Omdat we tijdens een vorstperiode
geen regenwater krijgen, moeten we het water uit een
zelfgemaakt wak halen.
Ondanks de goede voorbereidingen gebeurde er toch nog
iets onverwachts. Als het hard vriest zet de grond uit en
komen de tegels een stukje omhoog. Op zich geen
probleem, totdat de deur van het hek vast komt te zitten
op de tegels en niet meer open kan. Op dat moment was
er maar één oplossing, en dat was de tegels er uit halen
en dan maar even tijdelijk over de bevroren grond naar
binnenlopen. Gelukkig liggen nu bijna alle tegels weer op
zijn plek.
Website: www.kinderboerderijzuydmaatje.nl
Twitter:
twitter.com/zuydmaatje

Donaties
Dankzij de donaties van het afgelopen jaar konden we
onze kalfjes Sanne en Kim kopen en een nieuw hek bij de
varkens bouwen. Sinds de zomer van 2012 hebben
Wouter van Mierlo en Connie Bongers de financiële- en
donateursadministratie overgenomen van Peter van Dam
die we nog graag willen bedanken voor zijn inzet. We
hopen de komende jaren weer genoeg geld te kunnen
inzamelen om de boerderij te onderhouden en
verbeteren. We willen alle donateurs laten weten dat we
erg dankbaar zijn voor de financiële steun.
Ook komend jaar willen we weer een aantal noodzakelijke
klussen uitvoeren. Ten eerste moet er een nieuwe stevige
kast gemaakt worden voor het aquarium. De oude kast
begint langzaam in te zakken onder het gewicht van het
water. Daarnaast blijkt het dak van de stal niet helemaal
waterdicht te zijn. Dit willen we aankomende lente of
zomer aanpassen. Ook willen we een nieuw hek maken in
dezelfde stijl als bij de varkens voor de toegang van de
dierenwei en komen er nieuwe hokken voor de grotere
konijnen. Het wordt dus weer een druk klusjaar.
Helaas kunnen wij dit niet alleen. U kunt ons financieel
steunen door een donatie te doen of Maatje (donateur) te
worden en jaarlijks een bedrag van 10 of 15 euro over te
maken. Zie voor meer informatie het donateursformulier
of de website onder het kopje ‘donaties’.
We willen graag Valstar-Simonis: Adviseurs
installatietechniek bedanken voor het mogen gebruiken
van printers en papier.
We hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te
hebben gebracht. De pony, kalfjes en de varkens hebben
het erg naar hun zin op dit moment. Voor meer
informatie kunt u altijd de website bezoeken. Als u
vragen heeft kunt u altijd mailen en natuurlijk altijd
langskomen op de boerderij!!! We hopen u aankomend
jaar vaak te zien en misschien zelfs als donateur?
Ton van Leeuwen en Wouter van Mierlo
P.S.: binnenkort verwachten we de eerst jonge geitjes en
schaapjes. Dus houdt de website goed in de gaten!

E-mail:
kbzdh@hotmail.nl
Ton van Leeuwen: 06 29503092

Rekeningnummer: 1022.00.467
Wouter van Mierlo: 06 34054758

