
 

          
 

 

 

1. Even bijpraten 
Nadat we een periode enkele dagen per week geopend waren, 
mogen we inmiddels elke dag deelnemers verwelkomen op de  
Wierickerstee. Dat betekent een hoop geregel en, wat belangrijker  
is, een hoop gezelligheid! Elke dag bedenken we welke soep we  
gaan eten; wie gaan er koken? Wat halen we uit de moestuin?  
Wie wil en kan er buiten werkzaamheden gaan doen? In de kas…. 
de moestuin…op het erf…in het boomgaardje…. Wie repareert  
kapotte spullen en gereedschap? Steeds beter leren we elkaar kennen en dat geeft soms 
ineens leuke en goede gesprekjes! Elk mens heeft zijn eigenaardigheden en zijn eigen 
aardigheden!!! Met elkaar zorgen we voor elkaar, en voor alles om ons heen!  
 

2. De nieuwe schuur 
De tweede schuur is inmiddels (van buiten) zo goed  
als af. Lennart en Henk zijn begonnen de  
binnenkant af te werken. Het is de bedoeling dat  
hier een werkplaatsje in komt. Met een werkbank,  
enkele tafels om aan te knutselen. Het gereedschap 
zal hier een vaste plaats krijgen. Dat zal erg fijn  
zijn, nu zoeken we ons soms naar! 
 
 
 

3. Konijnen 
Onze konijnenflat is nog niet overbevolkt maar heeft inmiddels aardig wat bewoners! Het is 
zelfs zo, dat we nog enkele jonge konijntjes TE KOOP hebben. Wie het eerst komt……. 
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4. De koffietuin 

Zoals u ziet is de plek waar we de koffietuin willen realiseren nog een grote bende! Het is 
onze bedoeling het oude schuurtje te slopen om hier vervolgens enkele gezellige zitjes te 
maken. Voorbijkomende fietsers en wandelaars kunnen hier even op adem komen onder het 
genot van een bakje koffie of thee. Heerlijk ontspannen in de tuin. Het lijkt ons erg leuk om 
dit, samen met wellicht enkele deelnemers, te gaan runnen. Deelnemers die graag koffie 
serveren, cake bakken, de vaatwasser in- en uitruimen, etc…. Ook willen we, aan de voorkant 
van de zorgboerderij, een klein verkoophoekje maken. Met gewoon gezellige 
hebbedingetjes, fotokaarten, etc….. Samen met deelnemers, die hier interesse in hebben, 
kunnen we dit tot een gezellig plekje maken! 
 

5. Kerstvakantie 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw hoopt de zorgboerderij gesloten te zijn. 
Dat betekend dat we 25 december dicht zijn tot en met 3 Januari. 4 Januari hoopt de 
zorgboerderij weer open te zijn!  
 

6. Appels en peren 
In de achter ons liggende periode hebben we, met enkele  
deelnemers, al het fruit geplukt van onze fruitbomen. Dit was  
veel werk! Vervolgens hebben we er sap van laten persen. We 
vinden het een goed plan om gasten in de koffietuin van dit  
heerlijke sap te laten genieten; Uit eigen boomgaardje, sap  
van onbespoten fruit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Corona 

Het is van belang voor ons allemaal om ons bewust te zijn van alle maatregelen om dit 
corona-virus zover als in onze mogelijkheden ligt, terug te dringen. Op de zorgboerderij 
hanteren we daarom ook extra regels. Het lijkt ons goed om ze, puntsgewijs, hieronder nog 
eens op een rijtje te zetten: 
 
- We houden zoveel als mogelijk is anderhalve meter afstand van elkaar 
- We schudden geen handen 
- We komen aan de achterzijde de zorgboerderij binnen 
- We verlaten de zorgboerderij aan de voorkant (bij de keuken)  
- Bij binnenkomst goed handen wassen met zeep of desinfecteren 
- Bij vertrek goed handen wassen met zeep of desinfecteren 
- Eenrichtingsverkeer bij de toiletten, let op de pijlen 
- Vervoer: in de bus hebben we allemaal een mondkapje op 
- Bezoek (van familie e d ) is helaas niet meer toegestaan  
- Mensen die voor vervoer zorgen, kunnen helaas niet meer even mee naar binnen 
- Hoesten/niezen in de ellenboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes, die liggen op de tafels. Een keer gebruiken en dan weg 

gooien 
- We maken toiletten en deurknoppen extra schoon 

Misschien is deze lijst niet volledig, maar laten we met elkaar, voor elkaar zorgen! Dat God Zijn zegen 
hierover zal geven, Zodat de zorgboerderij open zal kunnen blijven en we in gezondheid met elkaar 
fijne, goede en gezellige dagen mogen hebben.  
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Met hartelijke groeten, 

familie van Zijtveld 


