
De HuydeCourant  

De cliënten die er werken, de vrijwilligers, het  

personeel, de scholen en bedrijven. Iedereen heeft wel een 

stukje Huydecoper. En samen maakt dat “onze boerderij”. 

Cliënten die hier al langer dan 25 jaar lopen, zelfs al bijna 40 

jaar, de oudjes hebben versterking gekregen van een aantal 

jonge cliënten en iedereen doet zijn eigen bijdrage. Een bijzon-

der cliëntenkoppel waar er helaas ook al een aantal uit zijn 

ontvallen.  Zo is plots een vrouwelijke cliënte met de Kerst 

vorig jaar overleden. Een dame die lang bij ons heeft  

gewerkt, altijd op de boerderijfeestjes was. Een enthousiaste 

dame, vrolijk, met karakter. Dit zal natuurlijk vaker gebeuren 

maar de meest recent blijven je erg bij. In die 20 jaar dat ik  

werkzaam ben op de boerderij, vallen er cliënten weg, maar 

ook vrijwilligers. 

 

Maar nieuwe gezichten komen er ook, nieuwe  

stagiaires, nieuwe vrijwilligers. En het mooie is dat het  

karakter van De Huydecoper daar het middelpunt van is.  Een 

open bedrijf voor bezoekers, voor iedereen, die wil  

ontmoeten.  

 

De Boerderijdagen zijn weggevallen, Highland games bestaan 

al weer het 6e jaar, Namen Noemen, boogschieten, de school 

uit Barneveld, de dieren opleiding die al weer 10 jaar, 2 dagen 

per jaar komt helpen. De scholen die ons weten te  

vinden, Defensie is er nog steeds bij. 

 

Met het team weten we nog steeds nieuwe plannen te  

bedenken, creatief bezig zijn,  voor zowel dagbesteding als de 

dieren of de hokken. Omdat de Huydecoper na 25 jaar nog 

springlevend is, nog steeds 7 dagen per week open kan en 

mag zijn, hoop ik u allen te ontmoeten op 24 juni! 

 

Zaterdag 24 juni vieren wij onze verjaardag.  

Met een hoop muziek en gezelligheid hopen wij te kunnen 

proosten op nog eens 25 mooie jaren! 

 

Voor uw agenda dus: zaterdag 24 juni van 14.00 tot 20.00 

uur. Op het erf van De Huydecoper!  

 

Ruben Barf 

 

Dag allemaal, welkom in ons  
jubileum jaar. Al 25 jaar boerderij 
De Huydecoper. En dat is best lang. 
Van de eerste steen toe nu is er heel 
veel gebeurd. Ieder zijn verhaal, 
zijn  beleving, maar De Huydecoper 
heeft wel een karakter gekregen in 
die 25 jaar.  
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De boerderij is gehuld in honderden lampjes, 
de Kerstboom is bont versierd en ‘’Last  
Christmas’’ klinkt al weken uit de radio.  

Het  moge duidelijk zijn dat we in het 
staartje van 2016 zijn gekomen.  
Traditioneel sluiten we het jaar af met de 
aanwezige cliënten en nodigen we  
vrijwilligers en personeel van De  
Huydecoper uit om het einde van het 
jaar met ons te vieren. Voorheen deden 
we dit met een uitgebreide lunch.  
Diverse soorten beleg, eitje van eigen 

kippen en een stuk Kerststol stonden 
traditiegetrouw op het menu, maar dit 
jaar wilden we het nét wat anders doen 
dan anders. Met de hulptroepen  
ingeschakeld en een goede voor-
bereiding stond er donderdag een heus 3 
gangenmenu op tafel. Vooraf kregen we 
een trio van vis, het hoofdgerecht  
bestond uit verschillende soorten  

groenten, rollade en aardappelpuree en 
als nagerecht werden er bollen ijs  
gefrituurd. Anders dan anders, maar een 
geweldige ervaring en een mooi moment 
van samenzijn.   

Dat 2017 in winterse sferen is gestart, dat hebben we  
geweten! Op sommige dagen kwam overdag de tempratuur 
niet boven het vriespunt maar gelukkig waren wij goed  
gekleed met mutsen, dikke jassen en thermokleding,  
waardoor we ook in dit prachtige seizoen door konden gaan 
met waar wij goed in zijn: BOEREN! 

 

Deze keer wil ik verslag doen van 
het wel en wee van de nestkasten, 
of ik bedoel eigenlijk de tijdelijke 
bewoners van de nestkasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is trouwens niet zo dat wij van de boerderij heel veel  
bezig zijn met de controles van deze kasten, dit wordt door 
de Vogelwerkgroep gedaan. Zij controleren vele nestkasten 
op meerdere terreinen in het Gooi en omstreken. Vanaf april 
worden de kasten (170 op ons terrein) wekelijks  
gecontroleerd gedurende een week of 8. Op ons terrein 
wordt dat door Harrie de Rooij gedaan, wat een toewijding. 

Het voorjaar van 2016 kwam veelbelovend op gang, maar dat 
duurde maar kort en in de derde week van april kwam er  
ineens behoorlijk koud weer, harde wind en zeer wisselvallig. 
Er viel zelfs sneeuw en hagel, “all four seasons in one day”. De 
vogels waren net begonnen met eieren leggen en een aantal 
nesten zijn verlaten. Of de vogels lasten een broedstop in. Dit 
komt het broedresultaat niet ten goede. Dus de start van het 
broedseizoen, meestal rond half april, was al niet goed. 

En toen er eenmaal jonge vogels waren, kwam er een periode 
met veel regen en werden de rupsen weggespoeld. Als het 
goed is valt de komst van de rupsen samen met het opgroei-
en van de jonge vogels. Je kent die rupsen wel; die kleine  
lichtgroene, die aan draadjes uit de bomen komen glijden. 
Terwijl de rupsen groter worden, worden de jonge vogel-
bekjes ook groter. Dat is prachtig op elkaar afgestemd. Maar 
vorig jaar spoelden de rupsen massaal weg door de regen en 
moesten de vogels andere diertjes (insecten) zoeken en in 
sommige parkachtige gebieden hebben ze daar dan moeite 
mee; in de ondergroei van varens en rododendrons vinden ze 
dan te weinig alternatief voedsel.  

 

En vooral de koolmees had moeite zich aan te passen, ze  
hadden dit jaar minder eieren per legsel. Ten opzichte van de 
pimpelmees leggen ze sowieso al minder eieren per legsel, 
dus wie weet zien we ooit meer pimpel- dan koolmezen (en  
misschien is dat al wel zo, maar ik denk altijd minder pimpel-
mezen te zien). Maar zo heeft een soort als de bonte vliegen-
vanger, die later uit het zuiden komt en later start met neste-
len dan weer een prima jaar gehad. 

Hier volgt het totaal aantal uitgevlogen jonge vogels uit onze 
nestkasten: 

Koolmees:    267 jongen. 

Pimpelmees:   310 jongen. 

Boomklever:    39 jongen. 

Bonte vliegenvanger: 68 jongen. 

Roodborst:   6 jongen. 

Holenduif:   2 jongen. 

Bosuil:    in beide kasten geen nest dit jaar. 

Toch best een mooi resultaat. 

Wat betreft de 2 ijsvogelwanden hebben we een zeer goed 
jaar gehad; in dezelfde wand als in 2015 zijn, in ieder geval 2, 
legsels grootgebracht. Bij de eerste controle van het nest  
hebben we jongen gezien. En vervolgens hebben we verschil-
lende keren jonge ijsvogels met hun ouders rond zien vliegen. 

En dan nog even over onze eieren leggende reptielen;  de 
ringslangen hebben in ieder geval in broedhoop 1 succes ge-
had, in september hebben we enkele jonge slangetjes gevon-
den en er lagen wat uitgekomen eieren naast de broedhoop. 

Fijne lente, Arjan de Vries 

 



 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 mei:  Motorrun 

Zaterdag 24 juni:  jubileum 25 jaar Huydecoper 

Zondag 17 september: Highlandgames 

Vrijdag 3 november:  Namen Noemen. 

 
 
 
 
 

Door een aanrijding in september 2016, is de karakteristieke  
hooiberg op het voorerf onherstelbaar beschadigd geraakt en 
moest deze worden afgebroken.   

Nadat al het papierwerk geregeld was, is in december begonnen 
met het herbouwen van de stal op de oude fundering en het  
resultaat is schitterend. Voor Naomi (ons fjordenpaard) een prima 
onderkomen.  

We hebben weer dieren-

nieuws! 20 januari was het 

zo ver, ons koppel koeien 

werd uitgebreid met een  

prachtige jong stiertje, 

Max genaamd.  

 

Max is net als de koeien 

die we hebben een dwerg- 

koe van het Dahomey ras.  

Wij hopen in de toekomst 

dat er prachtige kalveren 

rond zullen lopen op onze 

boerderij.  

 

Dit jaar is het zover, boerderij De  

Huydecoper bestaat 25 jaar! Dit willen 

we natuurlijk met jullie allemaal vieren. 

Het feestje zal worden gehouden op 

zaterdag 24 juni.  

 

Op zaterdag 24 juni 2017 willen wij een  

gezellige dag organiseren waar iedereen 

kan komen genieten van boerengezellig-

heid. Naast de boerengezelligheid  

willen we er een muzikale dag van  

maken.  

 

Meer informatie zal binnenkort volgen, 

maar zet deze datum vast in jullie agen-

da! We hopen jullie  allemaal te zien en    

 

hopen op een gezellige en geslaagde 

dag!  

 

Tot ziens op het erf! 

 



De Huydecoper is al sinds 1993  een   prachtige boerderij 
waar dagelijks 16 mensen met een verstandelijke beper-
king voor dieren zorgen en in de natuur   bezig zijn. Daar-
naast is De Huydecoper voor vele bezoekers uit de buurt en 
voor de bewoners van Nieuwenoord een waardevolle 
plaats waar ze in aanraking komen met en kunnen genieten 
van allerlei dieren.   

 

 

 

 

 

Boerderij De Huydecoper is opgericht en kan blijven  
bestaan door de steun van donateurs en sponsoring. We 
hebben deze steun hard nodig! 

Wanneer u wilt bijdragen aan Stichting Huydecoper,  
vragen wij u contact op te nemen met de secretaris van het 
bestuur op nummer  035 647 52 03. Zij zal u informeren 
over de mogelijkheden. 

  

 

 

Ik merk er niet zoveel van. 
Ik word een echte stadse. 
Niet veel buiten, veel bezig 
met zorg voor mijn (oude) 
geliefden. Heen en weer in 
de auto. Weinig tijd voor 
mijzelf. Maar ik speur wel 
naar de sneeuwklokjes. Die 
kleine voorbodes klingelen 
voor mij altijd een vrolijk 
bericht.. Ik word er blij van. 
Het is net alsof ik ze hoor. 
Steeds vaker zie ik ze in de 
rijke bosgrond bloeien. Of 
in de tuin van onze dochter 
en schoonzoon. Waarom 
heb ik er maar zo weinig in 
onze eigen tuin? Ieder  
voorjaar neem ik me 
voor om er meer te 
planten. Of mis-
schien wel om een 
polletje bij iemand 
te bedelen. En dan 
plots is de tijd van 
planten alweer voor-
bij. Wéér geen tijd 
voor genomen.  
Zijn er al lammetjes? 
Maar Deern, het is 
pas februari. Wat wil 
je eigenlijk..? Ik heb 
zin in het voorjaar. 

Weg met die grauwe dagen. 
Frisse voorjaargeuren op-
snuiven. De bomen in het 
lichtgroen. Stiekem in een 
hoekje van de zon genieten 
met m’n jas aan.  

De zomerse zon is fijn, maar 

die van het voorjaar is  

héérlijk. Kom maar op met 

die zon. Kan me niet gauw  

genoeg gaan schijnen.  

 

Hanneke Henrichs Kerkstra  

 

Wordt het nu een beetje voor-
jaar of niet?  

Dat 2017 in winterse sferen is gestart, dat hebben we  
geweten! Op sommige dagen kwam overdag de  
tempratuur niet boven het vriespunt. Maar gelukkig waren 
wij goed gekleed met mutsen, dikke jassen en thermokle-
ding, waardoor we ook in dit prachtige  
seizoen door konden gaan met waar wij goed in zijn:  

                   BOEREN! 


