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1. Lente (in aantocht) 
We hebben al wat fijne voorjaarsdagen gehad. Dan begint het  
bij iedereen wel een beetje te kriebelen! Je voelt de warmte van  
de zon al. Heel even een paar stoelen op een luw plekje zetten  
en er even van genieten, dat hebben we al enkele keren gedaan.  
Onze twee geitjes krijgen al een lekker rond buikje, als t goed  
gaat, dartelen er straks kleine geitjes in ons boomgaardje! De  
bolgewassen, zoals bijvoorbeeld sneeuwklokjes en narcissen,  
bloeien al volop in de tuin. Elke keer plukken we er een paar,  
zodat we ook van die gezellige, gele zonnetjes binnen op de tafel hebben!  
 
 

2. Nieuwe schuur 
De nieuwe schuur, daar zitten wel heel wat uurtjes in. We kunnen melden dat hij nu 
zo ongeveer af is. Het is belangrijk om het terrein er omheen goed gelijk te maken en 
te bestraten, zodat je er ook eindelijk goed en normaal kunt komen! Lennart en Henk 
hebben zand en grond aan laten voeren en zijn inmiddels gestart met het terras 
achter de schuur. Rondom de schuur komt een pad, zodat je bij alle deuren normaal 
naar binnen kunt stappen. De afgelopen week is daar ook al een beginnetje mee 
gemaakt! 
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3. Moestuin 
Een deze dagen wordt de moestuin gefreesd. Er zijn al wat gewassen voor-gezaaid! 
Die staan te “wachten” in de plantenkas. Ook zijn er bonen aan het ontkiemen achter 
glas, met vochtige watten! Prachtig om dat proces zo goed en duidelijk te kunnen  
zien, een wonder! (zie foto) In de kas staat nu nog wat preien er staan nog rijtjes 
spinazie. Hiervan is al een paar keer heerlijke soep gekookt op de zorgboerderij! Dat 
rook en smaakte heel goed! Afgelopen zomer hebben we erg genoten van alle “wilde 
bloemen” in de moestuin. Inmiddels hebben we weer een  
wilde-bloemen-mengsel gekocht! Daar hopen we opnieuw erg  
van te mogen gaan genieten!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Onze  nieuwe begeleidster/collega stelt zich voor 
Hallo! Vanaf januari ben ik op de zorgboerderij komen werken en ik wil mijzelf graag 
aan u voorstellen! Ik ben Alina, 19 jaar jong en ik woon in Driebruggen op  
een boerderij. 
 
Na mijn opleiding tot maatschappelijk werker ben ik  
begonnen als activiteitenbegeleidster op een woon-  
boerderij in Bodegraven voor dementerende ouderen.  
Een fijne plek waar ik nog steeds met veel plezier werk, 
 maar ik was op zoek naar een andere uitdaging.  
En toen was daar de zorgboerderij! Mijn doel is om  
deelnemers een fijne dag te bezorgen, met activiteiten  
maar vooral met elkaar! 
 
In mijn vrije tijd fiets ik graag stad en land af op mijn  
mountainbike en geniet ik van de mooie wereld om  
me heen. 
Op de maandag en de woensdag ben ik te vinden op de zorgboerderij en ik hoop u 
snel een keer te ontmoeten! 
 
 
 
 
 



5. Kloofmachine 
In de achter ons liggende maanden is er een fijne kloofmachine aangeschaft. Eigenlijk 
vindt iedereen het leuk om deze machine te bedienen. Op het erf en in de tuin is veel 
hout vrij gekomen. De wilgen zijn geknot, etc. Al het gekloofde hout wordt in 
netzakken gedaan en moet vervolgens eerst goed drogen natuurlijk. Prima voor de 
open haard, de houtkachel of (straks in de zomer) de vuurschaal! 
 
 
 
 
 
 
 

6. Onze stagiaire stelt zich voor 
Hallo! Mijn naam is Marloes Tichem. Ik ben 17 jaar en ik zit op het Hoornbeeck 
College in Gouda. Ik doe de opleiding facilitair medewerker. Iedere donderdag loop ik 
stage op de zorgboerderij ( tot ongeveer juli). Zo kan ik ervaring opdoen voor de 
toekomst! Hartelijke groeten van Marloes 
 

7. Zorgboerderij gesloten  
Op de volgende data is onze zorgboerderij gesloten: 
- Maandag 5 april (Tweede Paasdag) 
- Dinsdag 27 april ( Koningsdag) 
- Donderdag 13 mei ( Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 Mei. 
- Maandag 24 mei ( Tweede Pinksterdag) 

 
We hebben een veelbewogen eerste jaar achter de rug, een jaar dat moeizaam 
begon, met een crisisperiode waarin we weer dicht moesten, maar toch later weer 
open konden gaan….Inmiddels mogen we veel verschillende mensen op onze 
zorgboerderij steeds elke week welkom heten! Daar zijn we dankbaar voor.  
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Met hartelijke groeten, 
Familie van Zijtveld 
 

 

 
 


