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Nu Kerst en Oud en Nieuw naderen kijken we, samen 
met jullie, even terug op de voorbije maanden, 
met een zonnige Open Dag in juni, een prachtige 
expositie van zelfportretten, met een staartje van 
Corona, met pony Nina die naar de paardenkliniek 
moest en met (opnieuw) een optreden van Sjoerdtje 
in het Kerstprogramma van Paul de Leeuw! Kijken 
dus!

Groen
Wat een Open Dag is het geworden, in juni van dit 
jaar! Het weer was zonnig en vrolijk, de bezoekers 
ook!  ’s Morgens was een groep genodigden getuige 
van de presentatie van het project BIOFERSKAAT 
achter de zorgboerderij.  Vrijwilligers Gert en 
Thomas vertelden wat ze inmiddels waargenomen 
hadden aan bloemen, vogels, vlinders en insecten 
en legden uit hoe ze de stand willen bijhouden. ’s 
Middags verpoosden de belangstellenden overal 
in het groen: op het erf, in de moestuin, op het 
terras, in de groene oase van de biodiversiteit. 

Ons bestuur heeft de eindrapportage 
van het project BIOFERSKAAT 

rondgestuurd naar de provincie 
Fryslan en de fondsen die 

financieel steunden. Door de 
explosieve prijsstijgingen 
kon niet alles worden 
gerealiseerd. Waarschijnlijk 
worden de steiger en de kijk/
info-hut in een nieuw project 

samengevat en kunnen ze 
wellicht dienen als educatief 

praktijk-bouwproject. 

NLDoet in maart
Deze ‘achtertuin’ van de zorgboerderij zal zich 
de komende periode verder ontwikkelen. Het 
is de bedoeling voor de eerste NLDoet-dag (10 
maart) een aantal vrijwilligers een ‘buitendag-in-
optima forma’ aan te bieden, met de handen uit 
de mouwen om boompjes te planten, stenen te 
sjouwen, de vogelwand af te maken en wellicht een 
basis te leggen voor een gemetselde buitenbank 
of de afrastering deels te vervangen. Daarnaast 
kan er gesnoeid worden, gekloofd, geveegd en 
opgeruimd. Voel je je aangesproken, kijk dan eens 
op de website van het Oranjefonds. Onze activiteit 
staat uitgebreid aangemeld onder NLDoet. 

Face in vilt
In de zorgboerderij stond tijdens de Open Dag een 
prachtige expositie opgesteld van zelfportretten, 
gemaakt door de hulpboeren. Wollen 
zelfportretten, zorgvuldig geprikt 
en wonderlijk herkenbaar. 
Daarnaast waren er prachtige, 
getekende exemplaren en 
zorgvuldig uitgezaagde en 
samengestelde portretten. Ze 
oogstten heel veel waardering.

Bestuur
We hadden al een nieuwe 
penningmeester en halverwege het 
jaar kondigde ook onze voorzitter Rien van der 
Zeijden, z’n vertrek aan. Ruim twee periodes heeft 
Rien zich ingezet voor ons bestuur en voor de 
zorgboerderij. We nemen afscheid van de voorzitter, 
maar zullen Rien vast nog regelmatig ontmoeten. 
Als nieuw bestuurslid komt Jelinda van den Hoven 
ons versterken. We hebben onderling de functies 
opnieuw verdeeld. Verderop stelt Jelinda zich voor 
en lezen jullie hoe we de taken verdeeld hebben. 

Corona en Nina
Niet iedereen bleef corona- vrij de 
afgelopen maanden. Dat 
had tot gevolg dat de 
zorgboerderij nog een 
week dicht moest, 
terwijl er zo nu en dan 
enkele hulpboeren 
afwezig waren. 
De paardentandarts 
komt regelmatig 
op het erf voor een 
onderhoudsbeurt van 
de pony-gebitten. Dat van 
Nico kan er goed mee door, maar de 
middelbare Nina kreeg problemen met het eten. In 
de Marumer paardenkliniek werd er een gebroken 
kies verwijderd. Nina onderging alles voorbeeldig, 
ook het nachtje uit logeren! Ondertussen is haar 
dieet wat aangepast en eet ze prima.

VAN WOLLEN ZELFPORTRETTEN EN EEN NIEUW BESTUURSLID 
TOT GROENER, GROENST…… 



Sjoerdtje en Paul de Leeuw
Momenteel zit hulpboer Sjoerdtje zelfs 
tijdens de koffie naarstig te oefenen op haar 
‘moppentrommel’. Ze kreeg namelijk het 

vriendelijke verzoek om "publieksopwarmer" 
te zijn bij het Kerstprogramma van Paul 

de Leeuw. Sjoerdtje heeft kennelijk 
veel indruk gemaakt! In week van 12 
december worden in twee sessies 
de opnamen gemaakt in Hilversum. 
De hulpboeren gaan die opnames 
in twee groepjes bijwonen, een 
spannend uitje! Een week later wordt 

het programma uitgezonden, dat is in 
de week van 19-23 december, steeds 

tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO1. Dat 
wil je toch niet missen?!!!!

Doneren kan!
We hebben als stichting een bijzonder duur jaar 
achter de rug. Datzelfde geldt voor de zorgboerderij. 
Vooral de kosten aan de bus rezen de pan uit en 
voor de zorgboerderij gold dat natuurlijk ook voor de 
‘brandstof/energie’. We oriënteren ons gezamenlijk 
op het verduurzamen van de boerderij en dan vooral 
op een volgende bus/auto, bij voorkeur elektrisch. 
Financieel hebben we het net gered dit jaar, mede 
dankzij jullie freonendonatie. Daar zijn we heel blij 
mee! Nog meer geldt dat voor de ruggesteun die we 
bij jullie ervaren, in lastige en ook in vrolijke tijden! 
Mochten jullie je maandelijkse/jaarlijkse donatie 
nog niet overgemaakt hebben, dan vragen we dat 
alsnog te doen! Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Ik ben…….
Ik ben Jelinda en woon in 
Nij Beets, samen met 
Rene, 2 katten, 2 geitjes, 
kippen en een konijn. 
Onze beide dochters 
zijn het huis al uit, 
maar in het weekend 
komen ze gelukkig nog 
regelmatig thuis, dat 
is heel gezellig. Ik werk 
als projectmedewerker bij 
Landschapsbeheer Groningen.
Ik ben geen onbekende voor de zorgboerderij 
omdat ik er namelijk, tot 2018, een aantal jaren 
als vrijwilliger heb meegedraaid. Pieter ophalen 
in Niebert, een rondje op de duofiets, konijnenhok 
schoonmaken met Anneke, knutselen met 
Sjoerdtje, koffiezetten met Rens en luisteren naar 
de verhalen van Sanny en de grappen van Sjouke 
en Bardo. Ik deed het graag. Het was fijn werken 
bij Tineke: iedereen mag zichzelf zijn, geen druk, 
aanwezigheid wordt al gewaardeerd. Dat voelt 
goed en zo ervaren de hulpboeren het denk ik 
ook. Toen Sietze mij vroeg om het bestuur te 
versterken, hoefde ik daar niet lang over na te 
denken. Wat ik toe kan voegen zullen we wel 
ontdekken. Ik heb er in ieder geval veel zin in! 
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FIJNE KERSTDAGEN 
EN GELUK EN GEZONDHEID IN 2023!!


