
De HuydeCourant  

 

 

We kennen allemaal het 

spreekwoord wel, vele  

handen maken licht werk.  
 

Zeker op de boerderij is dit een uit-
drukking die vaak van pas komt. 
Want naast het werk wat onze  
boeren, boerinnen en vrijwilligers 
verzetten, krijgen we op speciale  
dagen per jaar extra handjes hulp.   

Eind augustus was die eer weggelegd 
voor de leerlingen van het  
Groenhorst College uit Barneveld.  

Deze studenten doen een dier-
opleidingen kwamen ons  
daarom helpen met het  
bekappen van de geiten, het 
enten van de schapen, stallen 
uitmesten en nog veel meer. 

Onder de  deskundige begelei-
ding van hun dierenartsen en 
tevens leerkrachten, hebben de 
studenten in twee dagen veel 
geleerd over dieren, werken in 
de zorg en met elkaar, want 
twee dagen zo intens met je klas 
op pad, vraagt ook om  
teambuilding. 

 
Studenten, dierenartsen en  
leerkrachten, bedankt voor jullie 
inzet!   

 Jaargang 15        Oktober 2016   

 

 

Vrijdag 4 november a.s. wordt op  locatie 
Nieuwenoord voor de 7e keer  
Namen Noemen georganiseerd. 

  C 
Namen Noemen is een wandeling in de avonduren voor 
iedereen die even stil wil staan bij geliefde overledenen. 
De wandeling voert langs een aantal kunstvormen, die 
mensen uitnodigen om de herinnering te delen.  
De paden van Nieuwenoord worden door fakkels  
verlicht en de straatlantaarns zijn gedoofd.  

De tocht begint voor cliënten en hun begeleiders om 
18.00 uur. Andere belangstellenden kunnen vanaf 19.00 
beginnen met wandelen. Tot 21.00 uur is het mogelijk 
om te starten. 



 

 

Vroeger stemde de herfst me altijd wat  
droevig, maar zoals het dit jaar start, als een 
verlengde nazomer, is het toch wel een  
prachtig seizoen. En een flinke storm met  
buien heeft toch ook wel wat. 

De lente leek heel mooi te begin-
nen, maar werd toch een erg natte  
bedoening, daarna kwam de zomer 
en die maakte veel goed en brak 
zelfs vele records. Op de boerderij 
was het soms echt wel wat te 
warm, vooral in de middag, pffff. 

Het natte weer had effect later in 
de zomer. Er zijn dit jaar heel  
weinig wespen rond de boerderij. 
Eigenlijk wel fijn, want elk jaar 
wordt er wel iemand gestoken, dit 
jaar niet. Wat dit jaar opvallend 
was, er zijn veel meer hoornaars  
waargenomen, ook bij ons. Ze  
zaten in de wilgen en hebben zich 
gevoed met de luizen die zich weer 
van de wilgen voedden. Hoornaars 
zijn mooie grote wespen, met iets 
roods, heel intimiderend om te zien 
maar het zijn rustige en  
vredelievende insecten. 

Over het nestkastproject kan ik niet 
veel vertellen. Ik heb nog geen  
verslag gehad van de vogel-
werkgroep. Dat krijg ik meestal pas 
in de winter. Ik geloof dat door de 
vele regenbuien de vogels ook een 
weekje of wat later waren, maar 
hier kom ik later op terug.  

De boerenzwaluwen hebben een 
goed jaar gehad. We houden ze nu 
bewust buiten de boerderij zelf, 
maar ze broeden volop in de loods, 
De Pantarijnstal en De Klompstal. 
Ook voor hen was de nazomer erg 
fijn. Eind september vloog er een 
hele club rond, ouders met jongen, 
en ineens waren ze weg. Op dit  
moment vliegen ze over de  

savannes in Afrika. 

Heel tevreden kunnen 
we zijn met de  
ijsvogels. Zij hebben in 
ieder geval twee  
nesten met jongen 
grootgebracht. Ik geloof 
zelfs drie nesten. Mijn 
vermoeden dat ze in 
maart al bezig waren met  
nestelen, werd in april 
bevestigd toen Sander en 
ik, in opdracht en met  
toestemming van de vogelwerk-
groep, in de nestgang keken. Daar 
hebben we enkele jongen gezien 
en wat weekjes later vlogen en 
piepten ze achter de boerderij, bij 
het water daar.  

Duidelijk is dan te horen en te zien, 
dat er jongen uitgevlogen zijn. Het 
mooiste moment was, toen ik met 
één van onze cliënten een jong  
hoorde en we deze voorzichtig  
beslopen. Er zat een oudervogel 
met een vis in de snavel en deze 
probeerde een jong zover te krijgen 
dat ze het visje  aannam. Het  
meisje waar ik dit avontuur mee 
beleefde, is de dochter van een 
vogelaar en ze had nog nooit een 
ijsvogel gezien, dus dat was echt 
super. En er zijn meer cliënten en 
collega´s die nu dit pareltje voor 
het eerst gezien hebben. 

Dan nu de slangen. In april hebben 
we weer twee broedhopen opge-
zet. In de broedhoop in het bos 
hebben we zo´n 300 eieren  
gevonden, dus dat is een zeer goed 

resultaat. In de nieuwste broed-
hoop zat, behalve een hazelworm 
die dit als schuilplaats gebruikte, 
helemaal niets. Ik verwacht dit jaar 
weer veel van de broedhoop in het 
bos, vooral na de mooie zomer. En 
de eerste uitgekomen eieren  
hebben we al gevonden en zelfs 1 
jong slangetje. En ook hiervan kan 
ik met trots vermelden dat ik toen 
toevallig met een aantal cliënten 
en stagiaires was en iedereen dit 
grappige jonge dier heeft kunnen 
zien. 

 

Fijne herfst en winter, Arjan 

 

 

Wie o wie wil nog meer de krant 
digitaal? Geef dan je e-mailadres 
door aan ons via een berichtje aan: 

huydecourant@amerpoort.nl 

 



 

 

Zal ik u eens vertellen over 
de bloemetjes en de bijt-
jes? Een zoet verhaaltje of 
een beetje honing rond de 
mond smeren? 

Het moge duidelijk zijn: naast  
koeien, schapen, pluimvee en ezels 
bieden wij sinds kort ook onderdak 
aan bijen.  

In samenwerking met twee imkers 
(waarvan één nauw betrokken is bij 
De Amerpoort omdat hij werkzaam 
is in de nachtdienst) is er een 
mooie bijentuin gerealiseerd. Begin 
September kwamen de imkers naar 
de bijen kijken en zagen dat de ra-
den vol met honing zaten. Een 
mooi moment om de honing te 
slingeren! Vol interesse werd er in 
de voorzaal van de boerderij een 
apparaat neergezet en deden de 
imkers samen met onze boeren en 
boerinnen de honing uit de raden 
slingeren. We mochten ook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proeven en hmmmm, heerlijk 
zoet!! 

Natuurlijk zijn de bijen niet  
geparkeerd op het voorerf van de 
boerderij, maar iets verder weg. 
Mocht u een keer op visite willen 
komen, vraag dan één van de  
medewerkers naar de bijen! 

 

Wilt u zelf ervaren hoe lekker en 
gezond de Huydecoper Honing is? 

 De honing is te koop!! 



 

 

  

18 september was het   
zover! De 5e editie van de 
Highland games op het erf 
van boerderij De Huyde-
coper.  

Om 11.30 werden de  
games traditioneel gestart door met 
een zwaard en schild de kwade  
geesten uit alle windstreken te  
verjagen. Kennelijk heeft dit de  
weergoden goed gestemd, want we 
werden verrast door een waterig 
zonnetje, die later zelfs nog  
doorbrak. 

92 Sterke mannen en vrouwen  
gingen met elkaar en zichzelf de 
strijd aan om het beste uit elkaar en 
zichzelf te halen, op een spellen- 

circuit met Schotse inslag. Zo was er 
paalgooien, de farmerswalk, de 
wheelflip, hamerslingeren en stenen 
tillen. Er werd gebruld, gezweet,  
tanden geknarst en gepuft, maar het 
resultaat mocht er dan ook wezen. 
Persoonlijke records werden  
gebroken en de sfeer was enorm 
goed! Voor degene die niet mee  
wilde doen, was er een kleine markt 

opgezet en gedurende de dag kon 
men genieten van een goed stuk 
vlees of een lekker frietje. De Beatrix 
Pipeband, Srcum en Drunken Dolly 
zorgden voor de muzikale invulling.   

We kijken terug op een geweldig  
evenement dankzij de inzet van  
vrijwilligers en sponsoren. Op naar 
editie nummer 6! 

 

 

De band die de boerderij met Defensie 
heeft, gaat al decennia lang mee. Ze  
steunen ons in mankracht, wat wilt zeggen 
dat we ze mogen vragen om ons te  
assisteren  bij bijvoorbeeld het repareren 
van materiaal of ze bieden hulp bij grote 
klussen. 

Enige tijd geleden hebben de mannen een Oranje loop 
gehad, waarmee ze geld hebben ingezameld voor een 
paar goede doelen. Een daarvan is De Huydecoper  
geweest. 8 juli mochten we bij ze op bezoek gaan om 
een cheque op te halen van maar liefst  €2100!! Met dit 
schitterend bedrag willen we graag een nieuw buiten-
verblijf voor de konijnen maken. Naast het in  
ontvangst nemen van de cheque, kregen we een  

rondleiding op de locatie 
en een ritje in een  
exotisch voertuig.  

 

Al met al een heel bijzonder dagje! 

 



 

 

 

Wat bijzonder. Heb ik dat jaren zelf moe-
ten doen, nu overkomt het mij… 
Ja, u kunt er om lachen als u direct  
begrijpt waar het over gaat, maar ik kreeg 
toch wel even rode  koontjes. 

 

Oh, u begrijpt nog niet waar het over gaat? De nieuwe 

redactie (bent u er ook zo blij mee?) heeft mij achter de 

broek moeten zitten. Ik heb de deadline van  

De Huydecourant overschreden. En nu moet ik als een 

haas deze fout rechtzetten. En waar ga je dan in haast 

over schrijven? 

 

Gelukkig schiet het me direct te binnen. Afgelopen  

zaterdag werden we door het team van de boerderij 

verrast. Ze hebben met elkaar de vrijwilligers in de zon 

gezet. En dat deden ze goed. Ze hadden bekeken  

hoe lang iedere vrijwilliger al betrokken is bij de  

boerderij. En daar hadden ze een praatje over gemaakt 

en  cadeautjes bij gezocht. En dan zie je hoeveel  

mensen er al jaren bij betrokken zijn. 

Mijn betrokkenheid duurt meer dan 30 jaar. En eigenlijk 

werd ik min of meer  verplicht om betrokken te zijn. 

Mijn baas Jur Barf zei op een ochtend tegen mij:  

 

 

 

“Ik heb voor jou een 

verrassing! De secreta-

resse die het eigenlijk 

moet doen, wil het niet. 

Dus moet jij het doen!” 

Toen had ik nog geen 

idee wat “het” was. 

Maar gaandeweg werd 

het me duidelijk. De 

vriend van Jur, Willem, 

was boer op het terrein 

van  Nieuwenoord. Een 

oergezellig pandje, waar iedereen welkom was. We gin-

gen er wel koffiedrinken. Maar de wind waaide door de 

wanden. De keet, want dat was het eigenlijk, stond op 

instorten. Er moest een nieuwe komen. De mannen 

hadden er al over zitten dromen en onze toenmalige 

directeur Leo van Beek enthousiast voor gekregen. En 

het ging gebeuren!  Er werden fondsen gezocht, want 

geld van de overheid daarvoor zouden we niet krijgen. 

Het NieuwenoordFonds stond garant en De Postcode 

Loterij gaf de doorslag! De droom kon werkelijkheid 

worden. Toen Jur stierf, was dat een grote klap voor 

ons. En voor de boerderij! Want wie zou ons nog aanja-

gen. Maar het is gelukt! Willem heeft het voortvarend  

voortgezet. Samen met Shelly mocht hij na een heftige 

periode de nieuwe boerderij betrekken. De cliënten van 

toen waren net zo trots als wij. Stagiaires kwamen af en 

aan. Nu werkt er een jong team. Er zijn andere cliënten 

gekomen. En meer!  Er is een nieuwe boer, maar ook 

deze heeft de achternaam Barf. Hij is één van de  

stagiaires die is blijven hangen. Hoe kan het ook anders. 

Toen hij als kleine dreumes op zijn klompjes met zijn 

vader meekwam en glunderend zei: “ik word boer!”, 

kregen we al een blik in de toekomst. En natuurlijk gaat 

het anders. En natuurlijk snap ik soms nog steeds niet 

wat de boer bezielt. Toch wil ik dat graag zo  houden. 

Want ik denk dat de andere kijk van de Stadse Deern 

soms verhelderend werkt voor het  

boerenbedrijf.  

     

    Hanneke Henrichs Kerkstra 

 

 



 

 

Wij vonden het wel eens tijd 

voor een uitje met al onze 

boeren en boerinnen. Omdat 

we allemaal dieren mooi  

vinden, hebben we ervoor  

gekozen om naar de  

dierentuin te gaan.  

Natuurlijk hadden we naar Amersfoort 
kunnen gaan, maar omdat een aantal 
van onze boeren hier wel eens  
geweest zijn, hebben we besloten om 
een grote bus te vragen om ons naar 
Arnhem te brengen, want daar ligt 
Burgers Zoo.  
 

 

 

Zo gezegd, zo gedaan. En wat zat de 

sfeer  er al snel goed in, in de bus!  

Onze van oorsprong Amsterdamse 

buschauffeur lustte wel pap van de 

oud Hollandsche liederen en onder 

het muzikale genot van ‘’Tulpen uit 

Amsterdam’’ bereikten we na 1.5 uur 

reizen dan toch Burgers Zoo.  De  

weergoden zaten ons mee, want naast 

alle wilde dieren, insecten en struiken, 

hebben we zelfs het zonnetje een paar 

keer gezien! Halverwege de dag zijn 

we met de hele groep bij het  

restaurant frietjes wezen eten. Daarna 

zijn verschillende groepjes weer hun  

eigen weg gegaan in het park.  

 

Voor sommigen is een  dagje dieren-

tuin niet compleet  zonder een  

souvenirtje, waar we aan het eind van 

de dag even naar  gezocht hebben. 

Onze buschauffeur bracht ons (met 

het muzikale genot van hetzelfde cd-

tje als de heenweg) weer veilig  terug 

naar Baarn.  

 

Maar voordat iedereen naar huis ging, 

hebben we eerst een stop gemaakt bij 

de Wildenburg. Daar werden we  

verrast met een super lekkere  

pannenkoek en een lekker ijsje als toe.  

 

Mede door een groepje vrijwilligers 

die ons deze dag ondersteund hebben, 

is het een onvergetelijke dag  

geworden! 

 

     Krissie 

is al sinds 1993  een    

g dagelijks 

mensen met een g 

g en in de bezig 

zijn. 

is De  vele  uit de 

de  van  een  

 plaats ze in king komen met en 

kunnen genieten van    

 

 De  is  g  en kan blijven  

bestaan de steun van  en g

 

 hebben deze steun g  u wilt  

g  aan Stichting De  g  wij u  

op te nemen met de  van het  

op 035 - 647 52 03. zal u   de 
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