
 

Bericht van de Boer 

 
Dag allemaal, 
 
Het is inmiddels alweer Pasen 
geweest. Er is nieuwe energie, 
want de lente is bezig. Samen 
met het bestuur en het team zijn 
we hard aan het werk om te kijken 
welke nieuwe plannen we kunnen 
realiseren dit jaar en richting de 
verdere toekomst. 
We willen voor onze boeren en 
boerinnen het werk en de 
activiteiten leuk en leerzaam 
houden. En ze de juiste 
dagbesteding aan kunnen blijven 
bieden. 
 
Door regelgeving vanuit het 
Ministerie zullen we wat andere 
keuzes in ons dierenbestand 
moeten maken.  Helaas moeten 
we daarom onze uilen en 
roofvogels gaan missen.  
Ik ga u niet vermoeien met het 
beleid, we zijn er druk zat mee om 
te voldoen aan Den Haag en 
Brussel, zoals we dat hier wel 
eens noemen.  
Maar het team heeft een aantal 
mooie- en leuke ideeën.  

 
Die we samen met vrijwilligers, 
bestuur en cliënten kunnen 
realiseren.  
Een tipje van de sluier…wij hopen 
u eind van het jaar echte 
Huydecoper-honing te kunnen 
aanbieden. 
 
En er zullen wat veranderingen 
komen bij onze konijnen, zij 
zullen een andere huisvesting 
krijgen. 
Alle ideeën en plannen motiveren 
ons om samen energie te houden 
in wat we doen en samen met 
onze cliënten onderweg te 
blijven. 
 
Helaas hebben we afscheid 
moeten nemen van onze cliënt 
Peer Verdel. Hij kon na een lang 
ziekbed de strijd niet meer aan.  
Peer was vanaf het begin 
betrokken bij de boerderij.  
40 jaar aanwezig geweest, van 
het eerste kippenhokje, tot De 
Huydecoper, Boerderijdagen, 
overal was hij bij.  
Peer was de laatste jaren al 
weinig aanwezig op de boerderij 
door zijn ziekte. Peer wás 
boerderij.  
We zullen hem missen. 

D e  H u y d e C o u r a n t  

April 2016 Jaargang 15,  adres Huydecoperlaan 1, Baarn 

eindredactie en vormgeving Hahenco, rek.nr. stichting  NL98INGB0000638068 



Huydecourant  april 2016 

 
2 

Eind maart hebben we weer een 
nieuw convenant gesloten met 
Defensie.  
 

 
foto: hanneke 

Ook Defensie verbindt zich weer 
aan De Huydecoper.  
 
Er zijn jaren dat we veel 
samenwerken en andere jaren is 
dat wat minder, maar we zijn er 
trots op dat we dit grote bedrijf 
nog steeds bij onze relaties 
kunnen rekenen. Zonder kan De 
Huydecoper niet. 
 

In december hebben wij twee 
ezels op proef gehad. Dit klinkt 
raar, maar het is gebruikelijk om 
paarden en ezels eerst te 
“proberen” op de boerderij. Past 
het in het dierenbestand en 
kunnen we er activiteiten mee 
doen voor onze cliënten. Wij 
hebben eind februari besloten dat 
deze ezeltjes een aanvulling zijn 
op de boerderij.  
De kans is groot, dat u rond kwart 
over drie in de middag het 
gezelschap over het terrein ziet 

wandelen, cliënten, de drie ezels 
en ons fjordenpaard. 
 
Ook mag ik u vertellen, dat 
Krissie onze collega, moeder is 
geworden van haar tweede kind, 
20 januari is de familie uitgebreid 
met een zoon met de naam Ravi. 
En omdat 2 kinderen het gezin 
wat drukker maakt, heeft Krissie 
besloten minder te gaan werken. 
Marieke, al jaren oproepkracht en 
weekendhulp gaat deze uren 
invullen. Dus voor sommigen een 
nieuw gezicht. Voor het team een 
juiste aanvulling. 
 
Ik hoop u in de volgende 
Huydecourant wat meer te 
kunnen vertellen over onze 
toekomst plannen, we hopen dan 
samen met het stichtingsbestuur 
de plannen op papier uitgewerkt 
te hebben.  
En misschien is er al wel een start 
gemaakt. Tot ziens op het erf! 

Ruben 

 
Als de zon 

 

Als de zon ons allemaal verwarmt 
Energie geeft en een lach 

Als de zon weer staat te stralen 
Hebben we weer een mooie dag 

 
Als de zon ons de warmte schenkt 

En wij die weer kunnen delen 
Zal stralen makkelijk gaan 

En kunnen we genieten met velen 
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Als de zon weer lacht 

En alles bloeit van pracht 
Zal de energie stralen 

En zal ons geluksmoment niet 
verdwalen.. 

 
Ruben Barf 

 

Activiteiten 

 
Als je het erf van De Huydecoper 
oploopt, zijn ze eigenlijk niet te 
missen. Ze hebben extra leven en 
gezelligheid op de boerderij 
gebracht. Met hun grote oren en 
mooie bruine ogen staan ze  
‘s morgens verwachtingsvol te 
wachten op de cliënt, die 
dagelijks het hooi komt brengen. 
Wanneer ze de kruiwagen zien, 
beginnen ze luid te balken.  
Ik zal ze even aan jullie 
voorstellen. Sinds een maand of 
vier is de boerderij het huis van 
twee nieuwe ezels. Een grote- en 
een kleine ezel. De grote ezelin 
heet Christa en de kleinere ezel is 
Joep.  
Na een hapje hooi mogen ze 
heerlijk naar buiten.  

Regelmatig rennen ze keihard 
door het weiland.  
Sasja, (de ezelin die we al 
hadden) loopt voorop en geeft het 
tempo aan. Vervolgens wordt er 
even flink gestoeid en is iedereen 
weer uitgeraasd. Dan is het toch 
tijd om een heerlijk zandbad te 
nemen en van het lekkere verse 
gras te proeven.  
Elke dag na een lekker kopje thee 
of koffie vertrekt bijna iedereen 
van de boerderij.  
 
Met het paard voorop wandelt er 
een bondgekleurde stoet over 
Nieuwenoord. Een prachtig 
gezicht, elke dag weer.  
En ja, ook de nieuwe ezels gaan 
mee.  
Het was even oefenen, maar ze 
lopen nu keurig mee. Netjes aan 
een touwtje, al is de verleiding om 
een hapje gras en een blaadje te 
snoepen groot. De verleiding is 
soms zó groot, dat er wel eens 
een ezel uit de bondgekleurde 
stoet stapt om dat heerlijke 
grassprietje dan toch te pakken.  
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Na de heerlijke wandeling gaan 
de ezeltjes gezellig met z’n drieën 
op stal en krijgen ze weer een 
heerlijk pluk hooi. Dan kunnen ze 
genieten van de welverdiende 
rust.  
 

Marieke Meppelink 
 

HuydeKOOKhoekje 

Heerlijke 
lentelasagne 

met laagjes 
gerookte kip, 

groene 
asperges en zelfgemaakte 

bechamelsaus voor 4 
personen 

Ingrediënten  
350 gr groene asperges 
200 gr erwtjes (uit de diepvries) 
300 gr gerookte kip, in plakjes 
125 gr geraspte (mozzarella) kaas 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
peper en zout 
75 gr boter 
90 gr bloem 
750 ml melk 
1 pak lasagnebladen 

  
Materialen 
Ovenschaal (ca 20 x 30 cm) 
Garde 
  
Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. 
Breng een grote pan met water 
aan de kook en kook de asperges 
4 min voor en laat ze daarna 

uitlekken. Hak de ui en de 
knoflook fijn en fruit deze in een 
pan aan en voeg de bevroren 
erwtjes toe en bak ze 2 minuutjes 
mee zodat ze ontdooien. 
Maak daarna de bechamelsaus: 
smelt de boter in de pan en voeg 
dan de bloem toe. Roer met een 
garde door en laat het mengsel 3 
minuutjes garen. Giet dan beetje 
bij beetje al roerend met de garde 
de melk er door tot er een gladde 
witte saus is ontstaan. Laat dit 
nog een paar min op het vuur 
indikken en breng op smaak met 
een flinke snuf peper en zout. Vet 
een ovenschaal in met een beetje 
boter of olie.  
Doe eerst een laagje 
bechamelsaus op de bodem. Dek 

af met 
lasagnebladen 

en doe daar 
weer een laagje 

bechamelsaus 
op met plakjes kip en de helft van 
de erwtjes. Daarna weer 
lasagnebladen met 
bechamelsaus en nu de helft van 

de asperges en 
wat geraspte 
kaas. Herhaal 
deze twee lagen 
normaals en 

eindig dus met de asperges met 
kaas.  
Bak de lasagne in 40 minuten 
gaar. 

Eet smakelijk! 
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Natuur op Nieuwenoord 

 
Het is lente en dit jaar komt de 
lente maar langzaam op gang. Na 
een milde, natte winter is het in 
februari toch nog flink koud 
geweest en dat zet de klok weer 
wat terug. 
Ondanks dat zijn de eerste 
trekkende padden weer 
gesignaleerd; helaas waren die 
platgereden en dus uitgetrokken 
of hoe noem je dat… 
Door onze collega Sander, van 
de Bos- en tuindienst zijn kleine- 
en grote watersalamanders 
gevonden in een klein vijvertje, 
vooral de grote watersalamander 
is redelijk uniek, in het voorjaar 
ook erg mooi om te zien 
. 

 
foto: hmnatuurfotograpie.nl 

 
Onze wilgen en bloembollen 
bloeien al geruime tijd en 
versieren ons terrein, en daarbij 
zijn ook de hommels weer 
aanwezig. 
 

En vandaag (30 maart) vlogen de 
eerste boerenzwaluwen weer in 
en uit onze Klompstal, enkele 
weken eerder voorafgegaan door 
de witte kwikstaarten. We zien 
sinds enkele jaren vaak de gele 
kwikstaart rondvliegen. 
Opvallend is het dat de laatste 
jaren ook veel zanglijsters op ons 
terrein te zien, en vooral, te 
horen, zijn. En niet alleen op ons 
terrein, ook in de ons omringende 
bossen valt dat me op.  
Wel allemaal vogeltjes waar je 
oog (of oor, het scheelt erg als je 
de zang of roep herkent) voor 
moet hebben. 
 
 
De buizerds, die bij mooi weer, al 
mauwend, boven de boerderij 
cirkelen, vallen veel meer op. 
Ook de groene specht valt op, 
hoewel je deze vogel haast nooit 
ziet, zijn hoge lach galmt door het 
bos. 
 
En laat ik niet te vroeg juichen, 
maar het lijkt er op dat de 
ijsvogels alweer aan het nestelen 
zijn. Er is een paartje bezig bij één 
van de nestgangen, ze vliegen er 
in en er uit. Rond de boerderij, bij 
de sloot achter de mesthoop en 
achter de “geitendijk” zie en hoor 
ik ze nu weer regelmatig. 
Op de andere nestplaats is een 
winterkoning die één van de 
nestgangen, eigenlijk voor de 
ijsvogels bestemd, heeft 

http://www.hmnatuurfotografie.nl/wp-content/uploads/Kleine-watersalamander-1.jpg
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gekraakt. Maar het is hen 
gegund. 
 
De ijsvogels kunnen in een 
nestseizoen wel drie nesten met 
een groot aantal jongen 
grootbrengen, het zal wel goed 
komen. 
 

 
foto: werkaandemuur.nl 

En nu is het wachten op onze 
reptielen, de ringslangen en 
hazelwormen, benieuwd 
wanneer we die weer tegen gaan 
komen. En heel nieuwsgierig ben 
ik naar de resultaten van de 
slangenhopen, zijn er weer eieren 
in gelegd, hoeveel en is de 
nieuwe slangenhoop in ons 
weiland succesvol geweest? 
Dat laat ik de volgende keer 
weten. Ik ben wat zuinig met het 
noemen van de daadwerkelijke 
locaties, dat is om de boel wat te 
beschermen.  
Mocht u interesse hebben, kom 
eens langs en dan kunnen we wel 
wat tips geven. 
 
Geniet van het voorjaar en 
zomer, tot ziens, 

Arjan de Vries 

Stadse Deern en de donateurs 

 
 
Al jaren mag ik in mijn eigen 
hoekje schrijven over wat ik 
vanuit de verte zie op de 
boerderij. En ik zie, dat er steeds 
meer gebeurt. En ik zie dat het 
goed is. 
 
 “Nou zeg, Deern, je bent onze 
lieve heer niet!” 
 
Oh nee, dat zeker niet, maar ik wil 
maar even benadrukken dat ik 
nog steeds trots ben op wat daar 
op De Huydecoper  gebeurt en 
hoe het door een volgende 
generatie wordt overgenomen.  
En natuurlijk zijn er dingen die ik 
mis vanuit het verleden. Maar het 
is goed om die herinneringen te 
hebben, te koesteren en 
tegelijkertijd te beseffen dat de 
tijd van vandaag een andere 
aanpak vraagt. Steeds meer 
onbegrijpelijke regels en wetten. 
Van alles doen op de bonnefooi is 
er echt niet meer bij. Eerst kijken 
of er niet ergens een boete voor 
ons op de loer ligt als we het 
doen, zoals we dat graag zouden 
willen. En er zijn dingen die we 
dan ook niet kunnen doen. Soms 
halen we onze schouders er over 
op en soms hebben we zin om te 
stampvoeten.  
En dan bedenken we iets anders. 
Iets wat wel haalbaar is binnen 
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onze doelstelling en de 
regelgeving. 
 
Wat ik wel wil benadrukken, is dat 
het allemaal kan, omdat er zoveel 
donateurs zijn, die op de 
achtergrond een financiële 
bijdrage doen. Veel mensen 
hebben zich opgegeven als 
donateur en anderen doen dit 
weer via de 
Clientgeldenadministratie. En of 
dat nu groot of klein is, het is 
belangrijk, om onze activiteiten te 
blijven doen.  
De eersten, de donateurs, staan 
in ons bestand en krijgen de 
krant. De laatsten worden ergens 
anders bijgehouden. Dat kan 
jaarlijks verschillen. Maar ze zijn 
ons allemaal even lief.  
 
Onze donateurs zijn dus heel 
belangrijk.  
 
Daarom lieve mensen, kent u nog 
iemand die wel donateur zou 
willen zijn? Of misschien wel een 
project wil sponsoren? 
Laat het ons weten!    
 
Als u op een andere manier ons 
financieel steunt en graag onze 
krant wilt ontvangen, kunt u 
contact opnemen met mij. Ik zorg 
er dan voor dat u de krant krijgt. 
 
Ook hierin gaan we met onze tijd 
mee en misschien komt De 

Huydecourant op een keer alleen 
digitaal uit. 
 
Maar zolang nog niet iedereen 
zijn of haar weg op het internet 
heeft gevonden, vindt u de krant 
gewoon in de brievenbus op uw 
deurmat. 
 
Opgeven kan via 
stichtinghuydecoper@amerpoort.
nl  
 
Of gewoon even bellen met  
035 -6475203 en wie weet, 
spreken we elkaar gauw. 

Hanneke Henrichs Kerkstra 
 
  

mailto:stichtinghuydecoper@amerpoort.nl
mailto:stichtinghuydecoper@amerpoort.nl
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Fotos : Hanneke  

De commandant legt uit waarom het ook voor Defensie belangrijk is om het convenant telkens 
weer te bevestigen. 

En Jan, de directeur van Nieuwenoord en lid van het Huydecoperbestuur vertelt de 
commandant hoe blij wij er mee zijn.  

En dan wordt het convenant getekend. We kijken met z’n allen toe of dat wel goed gaat.  
En het gáát goed! 

Daarna mogen we in de legertruck een rondje Nieuwenoord doen!  


