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Bericht van de Boer 2de generatie 

 
Dag allemaal  
Voor u ligt De Huydecourant. 
Al zoveel jaren onze weg van 
informatie naar u. Over het wel en 
wee van de boerderij. Vooral het “wel” 
gelukkig. We hebben nog steeds een 
mooi erf en voorlopig kunnen we nog 
steeds een dagbestedingsplek zijn 
voor onze cliënten. En natuurlijk de 
kinderboerderijfunctie die steeds 
belangrijker wordt. De speeltuin van 
“Stads Gods”, het klooster achter ons 
in het bos, is inmiddels geplaatst.  
Niet alleen bij de boerderij, maar ook 
bij de sporthal. Dit geeft de locatie  
Nieuwenoord en De Huydecoper nog 
meer gelegenheid om mensen te 
trekken naar ons terrein. Door onze 
vrijwilligers is een aantal toestellen 
nagekeken, gereviseerd en geplaatst 
in de bestaande speeltuin. En als u 
langskomt in het weekend, en het is 
mooi weer, dan zult u zien dat er veel 
gebruik van gemaakt wordt. Ouders 
en kinderen blijven langer op de 
boerderij, door de speeltuin, en er is 
dus meer tijd om onze cliënten te 
ontmoeten. 
Dat is dus Mooi Wark! Een term die ik 
veel op Facebook gebruik. Mooi wark 
heb ik overgenomen van de band 
Mooi Wark, zij brengen 
boerenlevensliedjes, het broertje van 
de band Normaal. Muziek om van het 
boerenleven te houden, te genieten. 
En ik, wij hebben geluk, wij hebben 
Mooi Wark! 

 
En dan Facebook, een snelle manier 
om veel mensen te bereiken, met 
korte berichten, een foto. De 
dagelijkse dingen, evenementen. Al 
ruim 330 mensen die je met een paar 
knoppen laat zien hoe en wat er 
gebeurt op de boerderij. En we zijn nu 
ook met de internetpagina bezig om 
dat te koppelen, samen met 
Amerpoort gebruik te maken van de 
snelle media-wereld. 
 
En dan toch De Huydecourant…  
Ja het blijft toch anders om de 
brievenbus te horen toch, om iets 
persoonlijks te krijgen, zonder dat 
beeldscherm. Zonder te hoeven 
“klikken” over het scherm. Tuurlijk is 
het handig je gaat er snel doorheen. 
Maar op de bank met papier, 
persoonlijke verhaaltjes. Het “Wel en 
Wee” is toch anders.. Je moet het 
voelen, horen, beleven.  
Het Mooie Wark moet je doorgeven 
toch, en ik ben blij dat er vele 
mogelijkheden zijn om De 
Huydecoper door te geven, te laten 
zien, te laten beleven. 
Vanuit mijn hok, het kantoor midden 
in de boerderij, het regent, maar onze 
cliënten zijn in de voorzaal en op de 
deel aan het werk, hun eigen ding, 
hun boerderij.. 
Mooi wark! 

Ruben Barf  
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Mooi mens 

 

Mooi mens 

Met passie, eigen wijs, en vonkelende 

ogen 

Was hier, deed je ding, heb je een steen 

bewogen 

Verplaats met je zijn, hoe je was, hoe je 

deed 

 

Je energie die je gaf, waar je anderen 

van liet genieten 

Nooit klagen, altijd het uit gieten 

Van je kracht, om samen wat te doen 

Maakt een mooi mensen, maar dat was 

toen.. 

 

Kijkend naar de bomen, zoek ik dat 

moment 

Om alles  terug te halen,..fijne vent 

Maar jou wijsheid en humor brengen mij 

terug 

Naar het nu, het heden 

Ik koester je, als een boom, tussen het 

heden en verleden 

 

Dank Johan.. 

 

Ruben 

 
 

Activiteiten 

 
Goede morgen! 
Het is een mooie ochtend, het begin 
van een nieuwe werkdag. In de 
morgendauw loop ik het erf op en zie 
dat ik vandaag de boerderij zal 
openen. Een zeldzame gebeurtenis, 
want meestal zijn de collega’s er 
eerder. Ik draai de sleutel om in het 
slot en zet een voet op de deurmat. 
Zodra ik dat doe, wordt ik welkom 
geheten door Rocco, de grijze 
roodstaart papagaai uit de voorzaal. 
Ik lach en zeg hem de goede dag. 
Richting de keuken, om lampen aan 
te maken, koffie te zetten, vaatwasser 
aan. Vervolgens loop ik door naar het 
Deel en terwijl ik het licht aanklik, 

wens ik de dames in de stal een 
goeie morgen. Zo’n leuk moment! 
Geiten ontwaken en knipperen tegen 
de felle TL balken in. De 
diamantduifjes boven de konijnen 
strekken de vleugels en met een 
zacht geknor laten de varkens weten 
dat ook zij wakker zijn.  
Mijn openingsrondje gaat door, 
richting de oude kaasmakerij, ook hier 
mag een lamp aan. Dan naar de 
grote, zware Deeldeuren. Deze 
worden iedere avond gesloten door 
middel van 2 balken die horizontaal 
op leggers rusten, waardoor de deur 
als een kasteelpoort gesloten is.  
Het bovenste balkje is lichtgewicht, 
door de vrijwilligers destijds 
bestempelt als ‘’de vrouwenbalk’’  
De onderste balk daarin tegen is een 
stevige, solide balk met 2 handvaten 
omdat die anders onmogelijk te tillen 
is. De balken heb ik van de deur, 
veilig in de beugel tegen de muur en 
met een goeie zwaai gooi ik de deur 
open. Heerlijk, ik hou van de vroege 
ochtendzon die door de dauw op het 
land schijnt. Laat mijn werkdag maar 
beginnen, ik heb er weer zin in!! 
 

Krissie Senden 
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HuydeKOOKhoekje 
 

Boeren kaassoep   
Ingrediënten  
2 preien, 2 lente uitjes, 25 gram boter, 
2 dl room, 100gr licht belegen 
boerenkaas, 8 dl kippenbouillon 
2 eetlepels grove mosterd, 2 
eetlepels fijne mosterd 

Bereiding: 
Snij de prei in 
dunne ringen 
en rasp de 
boerenkaas. 

Verhit de boter in een pan en bak de 
prei voor 5 minuten. Voeg de fijne 
mosterd toe en verwarm deze op een 
laag vuur voor 2 a 3 minuten mee. 
Giet de kippenbouillon bij de prei met 
mosterd en laat alles 20 minuten 
zachtjes koken. Pureer alles en voeg 
de slagroom toe. Roer de geraspte 
licht belegen boerenkaas door de 
soep tot dat deze gesmolten is en 
breng op smaak met peper en zout. 
Roer de grove mosterd er door en 
serveer de soep in soepkommen en 
garneer de boerenkaassoep met de 
lente ui ringen 

Eet smakelijk! 

Stadse Deern 

 
Het is alweer december. Wat vliegt de 
tijd. Inmiddels hebben de mensen van 
De Huydecoper er een hectische tijd 
op ziiten. “Wie niet!” zult u zeggen. 
Ja, dat weet ik wel. Maar ik schrijf nu 
even vanuit De Huydecoper. Die 
boerderij waar zoveel hart en ziel in 
zit. Zoveel inspanning van zo velen. 
Wat begon als de droom van een 
paar mensen, is inmiddels een droom 
van een boerderij. Van vele mensen. 

En u weet, hoe groter, hoe meer 
beren er op de weg komen. En die 
beren die moeten we  tegemoet gaan. 
Beren zijn zo lelijk nog niet. Mijn 
droomberen tenminste. Ik weet niet of 
ik in het echt ook zomaar een beer 
tegemoet zal gaan. Ze zien er 
gemoedelijk uit en mijn teddybeer 
was een van mijn beste vrienden. 
Maar die was van pluche, zacht en 
lief. 
De beren op de weg van De 
Huydecoper. Verdriet om een over-
leden vrijwilliger. Teleurstellingen. 
Plannen die (nog) niet door kunnen 
gaan. Bezuinigingen. Grote 
bezuinigingen. Ook bij Amerpoort. 
Het zijn allemaal geen leuke dingen.  
 
Maar wat wel leuk is dat we nog 
steeds enthousiaste mensen kunnen 
vinden om ons bestuur bijvoorbeeld 
te ondersteunen. Ook dat is zeer 
noodzakelijk. Mensen uit het verleden 
van De Huydecoper. Opnieuw bereid 
om de schouders er onder te zetten. 
Mensen uit het heden. Uit de horeca, 
uit het (boeren)zakenleven. Wat fijn! 
Het geeft ons allemaal nieuw elan om 
de beren tegemoet te treden. En dan 
blijken ze best aardig te zijn. 
Ineens komen er allemaal woorden 
naar boven: beregoed. beregezellig, 
beresterk, beredeneren.  
O nee, dat laatste heeft niets met de 
beer te maken, maar wel met waarom 
wij ons eigenlijk al jaren zo inzetten 
voor deze boerderij.  
Berebelangrijk! 
 

En dan die o er bij: 

Boerenbelangrijk.  
En dan zijn we weer rond!  
 
Hanneke Henrichs-Kerkstra 

http://www.soepmaken.nl/recipes/boerenkaassoep-recept
http://www.soepmaken.nl/kippenbouillon
http://www.soepmaken.nl/kippenbouillon
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Dringend Donateurs gezocht 
 
 
We schrijven het iedere keer in De Huydecourant. We roepen 
het uit! Wie wil ons ondersteunen. Wie wil een kleine bijdrage 
leveren aan een boerderij die zo belangrijk is in het leven van 
mensen met een verstandelijke beperking. Als werkplek, als plek waar ze 
met dieren kunnen werken en knuffelen.  
Voor velen zit bij deze Huydecourant de giro voor het 
lidmaatschap van 2015. We kunnen u geen prachtige cadeaus geven als u u 
opgeeft als donateur. Wij kunnen u ook niet enorm belonen als u een donateur 
aanbrengt. 
Wat we u wel bieden, is een mooie boerderij, waar het goed toeven is. Ook als 
donateur. Er staat altijd een kop koffie voor u klaar. En de mensen zullen altijd 
een warm welkom voor u hebben. De dieren zullen u op hun eigen manier 
begroeten.  
Dus lieve mensen, kent u nog iemand die geen donateur is? 
Voor elke donateur maken wij een diepe buiging en klappen ons in de handen!. 
Voor diegenen die aanmelden is er een doosje Huydecopereieren. 
 
Opgeven kan via stichtinghuydecoper@amerpoort.nl  
Of gewoon even bellen met  035 -6475203 en wie weet, spreken we elkaar gauw. 
Ik zit er klaar voor! 

Hanneke 
 
 

mailto:stichtinghuydecoper@amerpoort.nl

