
   

De HuydeCourant  

Door meer ruimte te ma-
ken voor foto’s en diver-
se rubrieken, gaan we 
een speelse weg in. De 
indeling zal niet meer 
iedere keer hetzelfde 
zijn, maar u kunt nog 
steeds een aantal keren 
per jaar genieten van het 
wel en wee op De Huy-
decoper.  

Wij zijn op de boerderij 
heel bewust van de 
schoonheid van de na-
tuur en wat deze ons te 
bieden heeft. Wat daar 
nauw mee samenhangt, 
is het gebruik van papier. 
Daarom willen we u om 
een e-mail adres vragen, 
zodat we in de toekomst 
De HuydeCourant u digi-
taal tegemoet doen ko-
men. Zo helpt u mee met 

het besparen van de na-
tuur en natuurlijk ook de 
druk- en verspreidings-
kosten. 

Het e-mail adres wat 
hiermee samenhangt, is 
huydecou-
rant@amerpoort.nl. 
Mocht u verder nog tips 
hebben, schroom niet 
om ons een mailtje te 
sturen. 

Voor nu: pak een lekker 
kopje koffie (of thee), de 
tablet, laptop of compu-
ter en geniet van een ge-
heel vernieuwde Huyde-
Courant. 

Met vriendelijke groet, 
Team Huydecoper. 

 Jaargang 15        Juli 2016   

Mijn naam is Sharon 
Hollander. 24 jaar oud 
en woon sinds kort sa-
men met mijn vriendin 
in Huizen.  De afgelopen 
drie jaar heb ik op Heli-
con te Nijmegen de op-
leiding dierverzorging / 
medewerker maat-
schappelijke zorg ge-
volgd. En sinds eind dit 
schooljaar gelukkig mijn 
diploma behaald.  

Hoe ben ik bij De Huy-
decoper terecht geko-
men ?   

In mijn laatste leerjaar 
ben ik via een vriendin 
hier terecht gekomen 
voor een stageplaats. 

De boerderij sprak me 
meteen aan, het ligt in 
een mooie natuurlijke 
omgeving en het sfeer-
tje op de boerderij met 
de cliënten is gewoon 
top! Sinds kort ben ik 
ook af en toe werkzaam 
in het weekend op de 
boerderij.  

Ik hoop hier nog een 

mooie tijd tegemoet te 

gaan en nog meer  

ervaring op te doen in 

de praktijk. 

Groetjes, Sharon  

  Beste lezer, 

  Met het aanbreken van de zomer en het goede 
weer, is er een frisse wind gegaan door De Huy-
deCourant. We hebben als team ervoor gekozen 
om De HuydeCourant in een nieuw, fris jasje te 
steken. 
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Op de boerderij werken veel verschillende vrijwil-
ligers. Wij willen onze vrijwilligers een gezicht ge-
ven door een kort interview. Dit maal is Lien Boon 
geïnterviewd door Johan Sievers. 

Hoelang werk je hier al? 

Ik denk dat ik hier een jaar werk, maar ik weet het 
eigenlijk niet zeker. 

Waarom werk je graag op de boerderij?  

Omdat ik het leuk vind om cliënten te begeleiden en 
omdat ik nu alleen ben. Mijn man heeft hier vroeger 
ook vrijwilligerswerk gedaan en nu heb ik het een 
beetje overgenomen.  

Wat vind je leuk om te doen? 

Met Ad en Moniqué verzorg ik vaak de konijnen en 
wij zorgen er daarna voor dat de boerderij er     net-
jes uit ziet.  

Wil je ook meer dagen hier komen werken?  

Ik wil misschien wel graag, maar helaas heb ik daar 
niet genoeg tijd voor. Ik doe namelijk ook vrijwilli-
gerswerk bij het Thomashuis en gewoon werk. Jam-
mer maar helaas heb ik niet genoeg tijd om mee te 
komen.   

  

Ik mag ook wat minder 
schrijven dus: Daar komt 
het… We hebben nieuwe 
geiten, een Frans ras 
met zowel lang en kort 
haar, zwart bont. Over-
dag staan ze gezellig in 
de kudde in het weiland. 

Ook nog een nieuwe 
Boerbokgeit, Afrikaans 
ras met hangoren. We 
hebben kalkoenen, veel 
jonge kipkuikens. Helaas 
is in overleg met de val-
kenier besloten om de 
roofvogels en de uilen 
hier weg te halen. De 
valkenier heeft een nieu-
we boerderij waar ze alle 
vogels graag samen 
heeft. 

Hierdoor hebben we 
plannen kunnen maken 
voor de oude roofvogel-
hokken. Wij hopen hier 
eind van het jaar mee 
klaar te zijn. Laat u ver-
rassen en kom kijken zou 
ik zeggen. 

Buiten zijn we begonnen 
met een konijnenheuvel, 
hierdoor kunnen we 
straks alle voedsters 

(konijnenvrouwen) bij 
elkaar zitten en is er 
meer ruimte om te aaien 
en te knuffelen. Binnen 
gaan we ook dit jaar wat 
voor cavia’s realiseren. 

De vrijwilligers hebben 
een bijentuin gebouwd. 
Samen met een imker 

hebben we inmiddels 5 
volkeren staan. We  
hoppen dus snel ook ho-
ning te kunnen verko-
pen! Tot gauw op het 
erf!  

Ruben 

  

 

Dag allemaal,  

Voor u ligt de nieuwe 
uitgave van De Huy-
deCourant.  Een soort 
van Nieuws brief, wat 
kleiner maar nog 
steeds om u informa-
tie te geven over al 
het moois op De Huy-
decoper. 
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Zoals ze rond paraderen, lijkt het 
wel of het hele erf én de weilan-
den van hen zijn. Met een trots 
opgeheven hoofd kijken ze rond 
en houden ze alles in de gaten, 
want vertrouwen ze iets niet, dan 
laten ze dat met een hoop bom-
barie horen. Niet voor niets zegt 
men dat ganzen beter alarm slaan 
dan waakhonden. Soms blijven ze 
bij de vijver, soms lopen ze in een 

weiland, want het gevarieerde 
dieet van ganzen bestaat voor een 
groot gedeelte uit gras. 

Sinds eind mei hebben de ganzen 
(en de 2 eendjes) een nieuw on-
derkomen gekregen bij de vijver. 
Onze donder- en vrijdagvrijwil-
ligers hebben flink uren geïnves-
teerd om een aanhangwagen om 
te toveren in een nieuwe woning 
voor het groepje. Ze moeten nog 

even wennen dat ze met hun plat-
voeten ook trap kunnen lopen, 
maar zo zijn ze in ieder geval goed 
beschermd tegen de vos.  

Mocht je een bezoekje brengen 
aan ons erf en je ziet of hoort de 
ganzen niet, vergeet je dan niet 
om rechtsachter even een be-
zoekje te brengen aan hun nieu-
we verblijf? Grote kans dat ze 
daar zijn! 

 

 

In ganzenpas komen ze tussen de weilanden 
naar het erf gelopen. Met de grote flippers 
aan de poten is het duidelijk te zien dat ze op 
het land niet zo lekker vooruit komen, maar 
het water meer hun habitat is. De ganzen, je 
kunt haast niet om ze heen!  

Nog meer dierennieuws hebben 
we te vertellen. We hebben sinds 
29 juni, dus nog maar heel kort, 
drie nieuwe koeien.  

 

 

Het zijn hele speciale koeien, na-
melijk Dwergkoeien! De koeien 
worden tussen de 80 en 100 cm 
groot. Deze speciale kleine koeien 
worden Dahomey dwergrunderen 
genoemd. Dit ras is het kleinste 
dwergrunderras ter wereld.  

Wat heel speciaal is, is dat deze 
koeien niet zo klein zijn, doordat 
mensen ze zo klein hebben gefokt 
maar ze hebben zich aangepast 
aan hun leefomgeving in West- 
Afrika waar ze oorspronkelijk van-
daan komen. En een groot voor-
deel is dat de koeien in de zomer 
en in de winter buiten kunnen 
blijven.   

 

 

Wat grappig is om te weten is dat 
de zwarte koeien van dit ras  een 
blauwe tong en mondholte heb-
ben.  

De koeien zijn nog maar pas bij 
ons op de boerderij en zullen 
eerst moeten wennen aan onze 
boerderij en aan de bezoekers. 
Hopelijk wennen de drie koeien 
snel op onze boerderij!  
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Wat een verrassing voor ons allemaal: De Huyde-
Courant in een nieuwe jas!! Wat een prachtige ver-
schijning. Komt het u een beetje bekend voor? Mij 
wel.  

Maar het hele goede nieuws is, dat we een nieuwe 
redactie hebben. Marieke en Krissie nemen het over 
en daar ben ik reuze blij mee. Jaren heb ik de krant 
in elkaar gezet en dat deed ik met groot plezier, 
maar het is altijd beter als het initiatief van de werk-
vloer komt. Maar ik blijf natuurlijk wel betrokken! 
En schrijven zal ik ook blijven doen. Tenslotte moe-
ten we als donateurs op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze boerderij.  

Als sinds de eerste dagen van De Huydecoper ben ik 
donateur en lid van de Postcodeloterij. Weet u nog 
hoe dat ging? We waren uitgekozen om onderwerp 
te zijn van de Postcodeloterijshow. De hele maand 
december lang elke week op tv in de show met een 
kort filmpje. Maar daar moesten we wel wat voor 
doen. Op één zaterdag in de zomer hebben we de 
promotiefilmpjes in elkaar gezet. De assistente van 
Jos Brink, Manuela Kemp, kwam op de oude boer-
derij om het allemaal te presenteren. En we hébben 
gewerkt!! Eerst een film met Sinterklaas op de boer-
derij. Toen als een speer alles ombouwen tot Kerst 
op de boerderij. Onze cliënten werkten net zo hard 
mee, maar waren er wel wat van slag door. Midden 
in de zomer Sint en Kerst. 

Van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat hebben we 
gewerkt als trekpaarden. We deden dingen, die we 

zelf niet voor mogelijk hielden. We voorzagen de 
crew van RTL van koffie, broodjes en andere lekker-
nijen. Het was een hele klus. ´s Avonds om half acht 
zat ik helemaal kapot aan de tafel in de oude boer-
derij. Ik weet nog dat ik eigenlijk mijn hoofd wel wil-
de neerleggen op het pluchen tafelkleed. Mijn baas, 
Jur Barf, zei tegen mij: “Hanneke, zou jij….” Maar 
verder kwam hij niet. “Als ik nu nog wat moet doen, 
ga ik janken!” zei ik.  

Hij begreep het. Maar we hebben er toen wel 
250.000 gulden mee verdiend. Wie kan er nu zeg-
gen dat hij op één dag zoveel geld bij elkaar werkte. 
Wij dus!! We konden de boerderij gaan bouwen! 

De Postcodeloterij heb ik nooit meer opgezegd. 
Mijn donateurschap ook niet. En vele donateurs 
volgden. Nu loopt ons bestand weer een beetje te-
rug. Veel mensen hebben toegezegd donateur te 
zijn. De meesten houden dat dapper vol. Daar zijn 
we enorm blij mee. Jammer genoeg wordt ook vaak 
vergeten om te be-
talen. Is ú dat mis-
schien dit jaar over-
komen? Ach, kan 
gebeuren. Maar ik 
hoop wel dat als in 
het najaar de ac-
ceptgiro weer op uw 
mat valt dat u dan 
weer denkt: “Ach, ik 
steun ze toch 
weer!” Want we 
hebben dat geld 
hard nodig. Geven is 
een zaak van talent!  

Hanneke Henrichs Kerkstra  
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