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1. Nieuwe werkneemster 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een   

nieuwe begeleider hebben kunnen aannemen:  

Rozanne v d Dool. Ze stelt zichzelf aan u voor! 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Rozanne.  

Ik ben 18 oktober hier bij de boerderij komen  

werken! Ik kom uit een dorpje Polsbroek en 

ik ben 21 jaar oud. Ik hoop het iedereen naar  

zijn zin te gaan maken op de maandag en  

donderdag! Ik ben al enthousiast,  

ik hoop u ook! 

Groetjes Rozanne 

 

2. Oogsten 

In de moestuin hebben we verwonderd gestaan van alles wat groeide en 

bloeide. Hoeveel kiemkracht heeft een zaadje! We hebben heel veel 

geoogst. Nog steeds hebben we groenten uit de tuin voor de verse soep. 

Denk aan bijv. courgettes, wortelen, aubergines, boontjes etc. Het was 

mooi om aardappels te oogsten. En we hebben veel prachtige uien! 

Gezellig walnoten uit de boom schudden en rapen op een zonnige 

nazomerdag! Ook was het een feest om aardbeien uit de kas te halen en 

niet te vergeten de frambozen….nog steeds plukken we ervan, alhoewel 

het seizoen grotendeels voorbij is. Veel pruimen en frambozen hebben 

we ingevroren, zodat we daar deze aankomende winter heerlijk jam van 

kunnen maken. We mogen niet de geweldige pompoenen vergeten, 

waar we heel veel pannen soep van kunnen koken!  

 

 

 

Nieuwsbrief  

Zorgboerderij Wierickerstee 



 

3. Mussenvilla 

Verschillende mensen zijn bezig geweest  

met het project van de mussentil of  

mussenvilla. In de werkplaats groeiden 

planken en dak delen uit tot een prachtig  

geheel. Iedereen is het erover eens; het is  

een prachtig ‘gebouw’ geworden. Nu nog  

een hoge paal en een mooie plek ervoor kiezen! De een heeft 

getimmerd, de ander een dak bedekt, weer anderen hebben geschuurd 

en geverfd! Het resultaat mag er zijn! 

 

4. Openhaard hout 

In de werkplaats is er veel hout gekloofd, wat o.a. van eigen erf komt. Dit 

hout wordt daarna door verschillende deelnemers in netzakken gedaan. 

Het was leuk om met elkaar een dak ‘op poten’ te krijgen waaronder het 

hout droog ligt en ook verder kan drogen. Net zoals vorige winter willen 

we deze zakken open haard hout verkopen. De opbrengst is voor de 

Wierickerstee.  

 
 

5. Sloten  

Omdat ons perceel rondom in het 

 water ligt, hebben we vele meters 

 slootkant. In het najaar is het belang- 

rijk om te sloten/ te baggeren. Dit is  

best zwaar werk, maar elke keer een  

gedeelte….dan komt het ook goed!  

En je bent heerlijk buiten bezig. Het  

grootste gedeelte is inmiddels klaar 



6. Koffietuin 

De voorbereidingen voor de te realiseren  

koffietuin lopen vertraging op. Inmiddels  

zijn wel de tegels en keitjes weg die daar  

lagen. Binnenkort hopen we een beuken- 

haagje te gaan poten, die aansluit op de  

bestaande haag. Graag maken we er een  

gedeeltelijk besloten en knusse plek van,  

en gedeeltelijk willen we graag het uitzicht 

houden over de polder en het water. Het  

terras zal bestraat worden, en daarna zal deze gezellige plek verder 

‘aangekleed’ worden. Bij gezondheid in mei 2022 ongeveer(!) is het de 

bedoeling de koffietuin te (her)openen. Hoeveel dagen etc.? Daar willen 

we nog eens over denken, het moet passen bij de dagen en groepen op 

onze zorgboerderij.  

 

7. Zorgboerderij gesloten 

De laatste week van het jaar 2021, dat is week 52, is de zorgboerderij  

gesloten. Dat is de week tussen kerst en oud-en-nieuw. De meesten van 

u, met familie en/of contactpersonen, weten dit inmiddels. Toch brengen 

we het hier nog maar eens onder de aandacht!  

 

Heel graag hopen we u, bij leven en welzijn, daarna in het nieuwe jaar 

weer in gezondheid te mogen ontmoeten.  

 

Oktober 2021 

Hartelijke groeten, 

Familie van Zijtveld 

 

 

 


