
De HuydeCourant  

Dag allemaal, alweer het eind 

van het jaar, een prima jaar        

ondanks dat we momenteel 

(november/december)  helaas 

weer vogelgriep in Nederland 

hebben. Dit maakt het minder 

gezellig op het erf, alles met 

vleugels is afgesloten voor 

bezoekers. Wel    kunnen we 

met een aantal cliënten de 

dieren blijven  verzorgen. 

We hebben zoals u gelezen 

hebt in de vorige edities  ons 

dierenbestand uitgebreid met 

de mini koetjes en heidescha-

pen. We zijn momenteel hard 

op zoek naar een stiertje voor 

onze koeien. We hopen eind 

2017 kalfjes hier van te      

krijgen. 

Binnen en buiten zijn de    

plannen rond voor de nieuwe 

projecten. Helaas kwam daar 

de hooiberg op het voorplein 

tussendoor. Deze was helaas 

stukgereden, maar begin 2017 

zal deze weer staan.  

We hebben afscheid genomen 

van de roofvogels en de uilen, 

de valkenier heeft een grote 

eigen boerderij en de vogels 

staan allemaal weer bij elkaar. 

De ruimtes binnen zullen inge-

vuld worden als materiaal 

ruimte en het varkenshok 

wordt groter. De vrijwilligers 

van de boerderij zullen dit 

gaan realiseren.  

Buiten zullen we een konij-

nenbult gaan realiseren. Een  

ruimte waar de konijnen in 

een groepshuis vesting zitten 

en waar cliënten en bezoekers 

in en uit kunnen wandelen  

om de konijnen te zien of te 

aaien. Wel zullen we een  

aparte ruimte houden waar de 

konijn mannen zitten.  

En ook op het programma 

staat een mobiel hok voor 

onze kalkoenen. Plannen zat 

voor het nieuwe jaar. Terwijl 

ik dit schrijf wordt er alweer 

door cliënten gevraagd wan-

neer we verder gaan met de 

kerstversiering. Ja, het is weer 

tijd voor de vele lichtjes in de 

boerderij, de gezelligheid om 

het jaar af te sluiten. Dus ook 

voor u, fijne dagen en ik hoop 

dat u een goed jaar heeft   

gehad en dat er weer een  

bijzonder jaar aankomt. 

 

Tot ziens op het erf! 

 

 

 

In de vorige Huydecourant heeft u 

kunnen lezen…. 

Dat de studenten van  het Groenhorst College in  

Barneveld een meerdaags bezoekje hadden gebracht aan 

de Huydecoper om ons te ondersteunen in grote klussen 

en dierverzorging.  

De samenwerking met het Groenhorst College gaat  

verder dan alleen deze paar dagen op de boerderij. Zo 

kunnen wij ze gedurende het jaar altijd advies vragen 

rondom dierverzorging en de dierenartsen adviseren ons 

daar waar nodig.  

De studenten en leerkrachten van het Groenhorst  

College wilden graag onze boeren en boerinnen ook een 

keer hun mooie school laten zien en zodoende reden we 

1 december richting Barneveld. 

Groepjes enthousiasten leerlingen stonden klaar om ons 

een rondleiding te geven en van alles te vertellen over de 

aanwezige dieren. Van wolvarken tot stokstaartje en van 

leguaan tot ara. We hebben onze ogen uitgekeken en in 

de cattery lekker mogen knuffelen met de katten. 

Na een kopje koffie en een plak cake, was het helaas  

alweer tijd om naar Baarn terug te gaan.  

We willen Groenhorst College Barneveld bedanken voor 

hun gastvrijheid en we komen graag nog eens langs! 

 Jaargang 15        December 2016   



Je staat je werk te doen in de keuken 
van Boerderij De Huydecoper en voor 
je het goed en wel in de gaten hebt, 
heb je jezelf verplicht een verhaal te 
schrijven voor de Huydecourant. 
Ik kan en mag wel zeggen dat ik mijn hele leven al met kippen te 

maken heb. Ook met konijnen maar daar heb ik niks mee.      

Kippen wel! Wist u dat kippen het enige kleine huisdier zijn waar 

je iets nuttigs voor terugkrijgt als je een beetje goed voor ze 

bent? De gemiddelde huis tuin en keukenkip legt zo maar 150 

eieren per jaar. 150 gezondheidsbommetjes! 

Vroeger, zo’n 60 jaar geleden, hadden mijn ouders al kippen. 

Misschien al eerder maar dat kan ik mij niet herinneren. Niet uit 

weelde maar uit pure armoede. Een kip die niet wilde leggen of 

te vaak broeds was, die dus ook geen eieren legde, werden ge-

promoveerd tot soep- en vleeskip.  

De konijnen, meest Hollanders, werden voedsel zodra ze hun 

slachtgewicht hadden bereikt. Het was niet anders. We waren 

arm, straatarm na de ziekte van mijn pa. 

We hadden, na vele jaren later bleek, Noord-Hollandse blauwen. 

Tegenwoordig moet dat Noord-Hollandse hoen heten. Blauwen 

dus. Een geweldig ras. Heel rustig, heel tam, zeg maar gerust een 

lief dier. 

De reden waarom ik niks met konijnen heb, ligt ook in het        

verleden. Ik was de oudste thuis en moest dus al vroeg meehel-

pen. Een van de taken was gras plukken/snijden voor die rot 

konijnen. Het was nooit genoeg. Wat had ik daar een hekel aan 

zeg. Leuker was het naar de boer te gaan om kippenvoer te    

halen. Vóór schooltijd. Daar kwam niks van terecht. Ik ging wel 

naar de boer maar kwam nooit meer op tijd thuis, laat staan op 

tijd op school.  

Ik heb heel veel geleerd bij die boeren bij ons om de hoek. Toen 

ik een jaar of acht was wist ik meer van het boerenleven dan de 

gemiddelde dorpsgenoot en bijna net zoveel als de echte       

boerenzoon. En dat blijft je altijd bij. Ondanks dat ik in mijn 

jeugd thuis moest helpen, heb ik juist door spelend te leren bij 

deze boeren, een prima jeugd gehad.  

Kippen dus. 

Natuurlijk zijn er tijden geweest dat ik geen kippen had. Ik had 

wel wat anders te doen. Uitgaan, achter de dames aan en dat 

soort dingen. Maar op een zeker moment heb je je plekkie ge-

vonden en dan komt er een huis met een tuin. Leuk maar toch 

niet je dat. We maken er een vijver in. Geweldig maar toch, er 

mist iets. Maar wat?? En dan zie je ergens een kippenhok met 

krielen. Dat wil ik ook! Dát miste er aan! Kippen!! Goed, we ko-

pen ergens een kippenhokje met een klein rennetje en we ko-

pen kippetjes. Rasloze krielen maar wat geeft het?  

We hebben weer kippen, de tuin was compleet. Op zeker 

moment kreeg ik van een kennis wat bevruchte eitjes die ik 

onder een broedse kip kon leggen en na drie weken…..  

Kuikens! Geweldig! Maar ik had nog steeds een probleem 

met dat kleine rennetje. We laten het spul los lopen in de 

tuin. Wat kan er gebeuren? Helaas had ik geen rekening 

gehouden met de ondernemingsgeest van kuikens. Die 

dachten dat ze over de waterlelies konden lopen. Dat      

konden ze niet dus het gevolg laat zich raden. Goed, we 

maken om de vijver een hekje. Zo gezegd zo gedaan. En wat 

denk je? Ze klommen er over heen en verzopen ze alsnog!!! 

Goed, volgende fase, vijver eruit, een echte ren gemaakt 

van de tuin. Tuinieren was toch al niet aan mij besteed dus 

kregen de kippen alle ruimte. Het was geweldig. Mijn vrouw 

vond het eindeloos, zij had in haar jeugd ook altijd kippen 

gehad. 

Op een dag kwam ik te horen dat er op Nieuwenoord een 

prachtige kinderboerderij was. Wel, die wilde ik wel eens 

zien. Dus ik op de fiets erheen. Op de werf liep één enkele 

Chabo. Dat ras ziet eruit als een lopende theemuts. Over dat 

kippetje raakte ik aan de praat met Arjan. Van het een 

kwam het ander en vanaf dat moment was ik onofficieel 

adviseur op kippengebied op Boerderij De Huydecoper. Ik 

bemoei me weinig met de kippen maar ik loop er nog 

steeds. 

(Dat is een hele tijd zo gebleven. Later kwam Remmelt bij 

ons werken en die had er ook verstand van, misschien wel 

meer als ik. Dussss.) 

Roel Luijer. 

Lijkt het u ook leuk om een stukje te schrijven voor de 

Huydecourant?  

Mail dan naar huydecourant@amerpoort.nl 



 

 

 

De winter was tot nu toe niet 
heel erg bikkelen, maar…. 

… er zaten zeker heel wat koude dagen met ook     

overdag vorst bij. Je warm aankleden is dan echt wel 

een must. Of een muts! Dankzij een sponsoring van        

Meppelink Beenmode uit Eemnes liepen we er dit jaar 

lekker warm bij. 

Op de foto laten Gijs en Mirte zien hoe blij ze zijn met 

de lekkere warme mutsen. Bedankt! 

 

 

 

Sinds een paar weken lopen er 
nieuwe schapen rond.  

Nadat we jaren het zwartblesschaap hebben gehad in de 

weilanden van de Huydecoper en daarna ook het Ryeland-

schaap (de kleine bolletjes wol) lopen er nu 3 Veluwse 

Heideschapen in het weiland. Dit groot type schaap (het 

grootste type heideschaap in Nederland) is oorspronkelijk 

gehouden voor de mest, maar daarna ook voor het groen-

beheer. De dames zijn geheel wit, zoals dat het liefste  

gezien wordt . 

Wij hebben voor dit type schaap gekozen omdat het een 

makkelijk, tam ras is dat niet zo snel in paniek raakt. Voor-

alsnog staan de schapen in het weiland naast de ganzen-

vijver, maar mocht u ze daar niet treffen, probeer het dan 

eens achter de boerderij, rondom de Pantarijnstal. 

 

 

Wie o wie wil nog meer de krant digitaal? Geef dan je  

e-mailadres door aan ons via een berichtje aan: 

huydecourant@amerpoort.nl 

 

 

Via deze weg willen wij onze collega’s van de      

Repro bedanken voor hun medewerking voor het 

drukken van de Huydecourant. 



 

Het is half december. 
Zo af en toe een nacht vorst en de daarbij behorende gladheid laat 
weten dat het einde van het jaar weer nadert. 

Wij, als team Huydecoper, kijken terug op een mooi jaar 2016. Het jaar dat in januari Ravi geboren werd en Ruben en     

Martine in mei de trotse ouders zijn geworden van Cassidy Finn. Over 16 jaar zullen die jongens wellicht in de voetsporen 

van hun ouders treden en de Huydecoper op hun duimpje kennen. 

2016, ook het jaar dat we samen met de vrijwilligers een geweldig jubileumfeest (5 jaar!) van de Highlandgames hebben    

neergezet. Ook Namen Noemen was meer dan geslaagd door de inzet van vele die de Huydecoper een warm hart             

toedragen. Buiten deze grote evenementen zijn we ook kleinere, maar daardoor niet minder waardevolle, gebeurtenissen 

rondom de boerderij. Dierverblijven worden verder ontwikkeld (een prachtig nieuw ganzenhok) en er zijn nieuwe dieren op 

het erf      gekomen.  Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van 2 cliënten omdat zij een andere dagbesteding  

gevonden hebben. 

Inmiddels is de boerderij gehuld in vele lampjes, schallen (dankzij Skyradio) de hele dag de kerst hits door de voorzaal en zit 

de sfeer er leuk in. 

Via deze Huydecourant willen we iedereen hele fijne en gezellige feestdagen wensen en graag tot volgend jaar!  
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