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YULE
Yule is de benaming voor het Midwinterfeest, als de dag even lang is als
de nacht. Deze valt op of rond 21 december. Het is een feest van hoop,
van blijde vooruitzichten, het licht komt weer terug. Vanaf nu gaan de
dagen weer lengen en de nachten worden weer korter. Dit Feest wordt
heden ten dagen door de meeste mensen gevierd als het kerstfeest. Heel
veel van de oude gebruiken, zoals het binnen halen van een boom (Yule
log) de kleuren rood, wit en groen om deze boom te versieren, het
ontsteken van de kaarsjes, hebben een veel oudere geschiedenis en
betekenis. Op de boerderij vieren we een combinatie van beide. Voor de
cliënten hebben een kerstbrunch, doen we spelletjes enzovoorts. Een
klein “stamverband” een verbinding die we hebben met elkaar en de
natuur.
Voor ons betekent 21 december de feitelijke afsluiting van het
kalenderjaar, een periode van rust voordat het nieuwe jaar zich aandient.
De Boerderij is dan ook dicht tot en met 3 januari. Wij wensen al onze
relaties, klein en groot, een heel mooi Yule feest toe.

Wist u dat……………







Wij u een fijne Yule toewensen
Boerderij de Groene Hoeve aangesloten is bij Stichting
Heemz.org?
Dat zij ook een Facebook pagina hebben?
Net als Zorgboerderij de Groene Hoeve een pagina heeft?
Wij nog op de maandag en vrijdag 1 plek open hebben om ons
team te komen versterken (zie elders)
De volgende koppiestijd rond Imbolc uitkomt.

Mag ik voorstellen?
Op de boerderij wonen twee
Oussantjes, een vreemd soort
schaap voor mij. Ze zijn
zooooooo klein. Mijn baasje
heeft ze Pebbles en Bambam
genoemd. De zwarte is Bambam,
een rammetje, nou die ramt er
ook op los hoor. Eigenlijk moet ik
zeggen ramde want het is nu een
jeweetwel ram. het vrouwtje
heet Pebbles. In het begin moest
ze wel even wennen gewend aan
een grotere kudde. Nu is ze
helemaal thuis. Elke keer als er
mensen langs het hek lopen
willen ze aandacht, of eten, of
een knuffel. De wol wordt er een
keer per jaar afgeknipt. Dit
gebeurt voor Midzomer, dan
hebben die twee het lekker koel
in de zomer en lekker warm in de
winter want dan is de vacht weer
aangegroeid. Ik wordt overigens
ook geschoren in de zomer,
heerlijk vind ik dat. Nou tot zover
maar weer. De groeten
van D’Abu,

Koken met de
boerin.
Appelflappen, een heerlijke
traktatie en super simpel te
maken met bladerdeeg. Voor 6
flinke appelflappen heb je het
volgende nodig:
6 plakjes bladerdeeg, 1 flinke
appel, een handje rozijnen,
suiker, kaneel, custardpoeder,
citroensap. Geklopt ei om te
plakken en te bestrijken.
Doe in een schaal het handje
rozijnen en doe er een klein
beetje water bij met een scheutje
citroensap, suiker en kaneel. Schil
de appel en snij hem in kleine
blokjes. Voeg dit bij het schaaltje
met het rozijnenmengsel. Als het
goed is is er nog maar weinig

water nodig omdat de rozijnen
geweld zijn. Voeg nu zoveel
custardpoeder toe als nodig is
om er een smeuïg geheel van te
maken. Pak de 6 plakjes
bladerdeeg en laat ze zover
ontdooien dat ze te vouwen zijn.
Leg nu iets over het midden een
flinke
eetlepel
van
het
appelmengsel. Bestrijk de randjes
met geklutst ei en vouw het deeg
diagonaal zodat je een mooie
punt krijgt. Druk met een vork de
randen dicht. Doe dit met alle
plakjes. Met het restant van het
geklutst ei de bovenzijde
bestrijken en eventueel wat
suiker erop strooien. Afbakken
volgens de gebruiksaanwijzing
van het deeg en dan…..Smullen
maar!

De Boerin

Uit de oude doos……..
een dak. Als we nu bijeenkomsten hebben, work- shops of
Pizza eten dan zitten we lekker
droog. De buitenkeuken is
helemaal in stijl. Naast de grote
pizza oven staan er nog twee
kleinere ovens en is er een heus
open vuur! Zo gezellig om daar
In 2010 hadden we veel sneeuw.
En ijs Hier een foto uit die tijd,
langs de West-Friese omringdijk.
Het weer leverde prachtige
plaatjes op. Nu, december 2016
lijkt het wel lente. Zou de vorst
nog moeten komen?

Terugblik op 2015
2015, wat een jaar! Zo snel
verstreken, zoveel gedaan. In
januari wat rustig aan en ons
voorbereid op een nieuw seizoen
betere Boerenbed. Het winkeltje
verplaatst naar de boerderij
vanuit praktische overwegingen.
Het oude winkeltje is werkplaats
geworden. We wilden graag een
aparte ruimte om ook te kunnen
knutselen maar daar is die ruimte
te klein voor. De vuurplaats heeft
een dak gekregen, en wat voor

gezellig met de gasten van het
BBB. De kinderen hebben zich
hier uitstekend vermaakt. En
iedereen wil dan meehelpen met
het geiten melken. Ook kregen
we hulp bij het inmaken van alles
wat de fruit- en moestuin
opleverde. Helaas is de Samhain
avond op de boerderij niet
doorgegaan maar dat weerhoud
ons er niet van om dit volgend
jaar nog eens te organiseren.

Er is nog plaats….
omheen te zitten met wat
marshmallows. De boerin kookt
daar heel wat af, van soep tot
complete maaltijden samen met
gasten
van
het
Betere
Boerenbed. De zomerperiode
was heel gezellig met al die
gasten. In opdracht van de ASN
bank is er ook een filmpje
gemaakt. De link bewaren wij
voor het volgende nummer, dan
heeft u iets om naar uit te kijken.
De zomer hadden we het heel

Op de maandag, dinsdag en op
de vrijdag hebben wij nog ruimte
voor iemand die heel graag ons
team wil komen versterken.
Wij bieden een gezellige plek met
veel afwisselende bezigheden in
het ritme van de seizoenen. Een
dagje proefdraaien hoort tot de
mogelijkheden.
Lijkt het je iets? Neem dan
contact op met Niki. 0650127919
of stuur een mail naar
groenehoeve@gmail.com

De Groene Hoeve –
aangesloten bij
Stichting Heemz.org
Koppiestoid, een leuke,
interessante nieuwsbrief voor
iedereen die betrokken is bij De
Groene Hoeve.
De Groene Hoeve is sinds de start
van Stichting Heemz.org als
zorgbedrijf aangesloten.
Daarom stelt Heemz.org zich
graag aan u voor tijdens deze
Koppiestoid. Voor het collectief
van 34 kleinschalige
zorgbedrijven in Noord-Holland is
Stichting Heemz.org de
overkoepelende organisatie. En
net zo kleinschalig als de
aangesloten zorgbedrijven is ook
de stichting georganiseerd. Al het
mogelijke wordt vanuit de
stichting gedaan om de
zorgbedrijven zoveel mogelijk te
“ontzorgen” op kwaliteitsadministratief en financieel vlak.
De communicatielijnen tussen de
zorgbedrijven en Heemz.org zijn
kort, er kan snel worden
gehandeld en de betrokkenheid
van de medewerkers en bestuur
bij de stichting is groot.
Heemz.org fungeert namens alle
zorgbedrijven als gesprekspartner voor de gemeenten, de
gemeente organiseert immers
sinds 1-1-2015 een groot deel

van de zorg voor haar burgers.
Voordeel is dat de gemeenten op
deze manier één aanspreekpunt
heeft die optreedt namens de
verschillende zorgbedrijven en er
een grote keuze is aan
verschillende zorgbedrijven.
Alle zorgbedrijven voldoen aan
de eisen van het speciaal voor
Heemz.org ontwikkelde
kwaliteitssysteem. Het werken
volgens de duidelijke richtlijnen
van dit kwaliteitssysteem zorgt
ervoor dat de geboden zorg aan
onze cliënten gewaarborgd is.
Een veilig gevoel!
In het kwaliteitssysteem is onder
andere opgenomen dat elke
medewerker van de
zorgbedrijven in bezit is van een
Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG), maar ook dat er maximale
maatregelen worden genomen
om de cliënten veilig zorg te
kunnen bieden. Zorg-op-maat
voor elke cliënt die zorg ontvangt
is een vanzelfsprekendheid en zit
in de genen van alle aangesloten
zorgondernemers.
Zorg wordt geboden in de vorm
van dagbesteding e/o
logeeropvang bij de Heemz.org
bedrijven. Het aanbod en
activiteiten van de zorgbedrijven
is zeer divers: van paardenbedrijf
tot creatief atelier; van
geitenboerderij tot tuinderij met

biologische groenten en kruiden.
Er is altijd een zorgbedrijf te
vinden dat past bij de
persoonlijke wensen en talenten
van onze zorgvragers. Daarom
kunnen allerlei verschillende
doelgroepen terecht bij een
Heemz.org bedrijf. Zowel
volwassenen met een
lichamelijke of verstandelijke
beperking, met psychiatrische- of
verslavingsproblematiek of met
dementie. Maar ook jongeren
met een vorm van autisme of
gedragsproblematiek zijn van
harte welkom op één van de
Heemz.org bedrijven.
Als Stichting Heemz.org zijn we
er trots op om zo’n grote
diversiteit aan zorgbedrijven te
mogen faciliteren. De Groene
Hoeve is één van die bedrijven
waar we trots op zijn.
Voor een overzicht van alle
aangesloten zorgbedrijven en
nog meer informatie kunt u
terecht op onze website
www.heemz.org of via onze
Facebookpagina
www.facebook.com/heemz.org

Uitslag
enquête
cliënt tevredenheid

Fotostrip van Tijger
Ik zal me eerst even voorstellen
aan jullie lezers. Ik ben Tijger, een
hele lieve kat ;) al zeg ik het zelf.
Ik vind aandacht ontzettend fijn
en daar geniet ik ook met volle
teugen van. Iedere dag maak ik
een rondje op de boerderij om
even bij iedereen een aai te
halen. Maar ze vinden mij ook af
en toe niet zo heel lief, ik ben
namelijk verzot op

eieren. Als ik er een zie dan ben
ik niet meer te houden! Soms
leggen de mensen de eitjes op
het aanrecht, en dan is het de
kunst om ten eerste in de
Konkelkeet binnen te komen en
ongezien op het aanrecht te
springen. En dan begint het echte
werk, ik tik tegen het ei aan
totdat hij op de grond valt. En ja
wat is er heerlijker dan een vers,
rauw ei?
Smullen dus, haha! Na zo’n ei kan
mijn dag niet meer stuk, helaas
krijg ik niet zo vaak de kans om
een eitje te veroveren, de
mensen hebben mij door en
verstoppen de eieren in doosjes
of kastjes, maar zo nu en dan heb
ik geluk.

Ook dit jaar heeft de Groene
Hoeve
een
tevredenheids
onderzoek onder haar deelnemers gehouden en……we zijn
dik tevreden met de

En met zo’n vol buikje ga ik
lekker relaxen op mijn nieuwe
zetel ☺ Geniet van het moment,
ook voor mensen geen verkeerde
gedachte!
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8,3
die we hebben gekregen. De
Groene Hoeve zou de Groene
Hoeve niet zijn als het komende
jaar weer heel wat puntjes nog
verbetert gaan worden, we
streven voor het komende jaar
naar een 8,9!
Ook gaan we de vragen van de
enquête eens kritisch bekijken of
hier nog wat te verbeteren valt.
Een flink aantal vragen is
namelijk achterhaalt en zegt
weinig over de kwaliteit van de
boerderij zelf. Wordt dus aan
gewerkt!

Horizontaal: 2. Edel dier, 6. Grote
ruwvoer opslag, 8. Melkproduct,
10. Daar waar de boer en boerin
wonen en werken. 14. Gedroogd
gras. 17. Hier verkoopt Niki van
alles. 19. Mensen die overdag
komen helpen. 20. In vele
soorten en maten. 21. natuurlijke
wisseling van de wacht. 22.
Warm plekje om te groeien. 23.

Hoop doet leven. Verticaal: 1.
Overnachtende gasten. 3. Zijn
vacht kun je spinnen. 4. Een heel
veelzijdig product van de kip. 5.
Midwinter. 7. Dat wat Abraham
heeft gehaald. 9. Armeluis koe.
10. De boer slaapt hier altijd
beter. 11. Eigenlijk heel logisch.
12. Waar Abraham de

groenten haalt. 13. Knaagdier.
15. Dier dat eieren legt. 16. Dat
doet Cees twee keer op een dag.
18. Zonder sneeuw altijd groen.
21. Afval product van koren.

