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Hallo Allemaal,
Terug van weggeweest. En wat is er veel gebeurt sinds de laatste 
koppiestoid. Zoveel dat er simpelweg geen tijd was om koppiestoid uit te 
geven. Waar waren we ook alweer gebleven.........? Laten we beginnen bij 
een supergroot project, de Boerderij zelf.

Zoals jullie weten hebben wij melkgeiten en melken wij voor Henri Willig, 
een familiebedrijf. Daar maken ze van onze melk overheerlijke geiten- en 
andere kazen. Als je begint aan zo'n avontuur, dan begin je bescheiden en ga
je groeien. Na flink wat tegenslagen zijn we dan eindelijk zover gekomen dat
we thans (eind 2017) zo'n 152 melkgeiten op de tafel hebben staan. Maar 
voor het zover was........En als het dan zover is...... van kleine naar grotere 
melktank, voer silo erbij en ja, waar laat je al die geiten?

Zo gezegd, zo gedaan, stal verbouwen, ander dak erop...stop, kan niet 
zomaar, ligt nog oud asbest op. Dus dat moest eraf.  En dat betekent 
vergunning aan vragen. En wanneer ga je dat dan doen?  Zoveel zaken om 
rekening mee te houden. Geiten hebben een enorme hekel aan regen, dus in 
een periode met droog weer. Omdat het potentieel gevaarlijk is mogen er 
ook geen gasten zijn of zorgdeelnemers. Ook dat dus regelen. En is er nog 
subsidie? Ja, maar dan wel zonnecollectoren op het dak, een stuk of 56 om in
ieder geval 90% zelf elektra te kunnen produceren. Eventueel kan dit ook 
nog uitgebreid worden. Een aardige klus om te regelen en uit te laten 
voeren.  Voor dat het zover was....

op de volgende pagina een kleine foto impressie
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Foto impressie 2016  2017–
De oude melktank, boordevol geitenmelk De nieuwe melktank..... iets groter!

Dat was stap 1, er moet immers ook  doorgewerkt worden

Stap 2 had iets meer voeten in aarde, of moet ik zeggen beton? 



Bij het willen verwijderen van asbest komt daar nogal wat wet- en andere regelgeving  kijken.

Ook  subsidie aanvragen moeten goed geregeld worden. Dit is een heel traject. Hierin werden wij
ondersteund door Sjoukje Postma, het Boerenbureau. Offertes aanvragen, vergelijken,
formulieren invullen etc. etc. etc. 

Wij zijn uitgekomen bij de volgende bedrijven:

Asbestverwijdering: Fa Vriend uit Hem

Nieuwe Dakplaten: Qwin-pro uit Heino

Zonnepanelen: Zonzo uit Hem

Dankzij een genereuze bijdrage en de bijdrage van de Provincie Noord-Holland en de Rijks
subsidie inzake de regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is dit project mogelijk
geworden.

Meer geiten, grotere, lichte stal, meer lammetjes

Van alles meer, ook de bulk. Silo erbij, probleem
opgelost.

Balen blijven leuk speelgoed!



  Boven: voorbereidingen, aanleggen van de zonnepanelen.

  Links: het team van Zonzo

 

Onder: Pasta event deelnemers zorgboerderij. Onze eigen pasta gemaakt, heerlijk 

        Samen bereiden, Samen eten

        Bij onze vuurplaats, heerlijk!



Het Gewone  werk gaat ook door:“ ”

Niet alleen van mensen hebben we afscheid moeten nemen,

Ook van onze paardjes. Zij hebben een goed huis gevonden

bij een collega zorgboerin. Ze staan nu bij de Zonnehoeve in

Anna Pauwlona. En daar hebben ze het bere naar hun zin.

           Zorro op zijn nieuwe stekkie

             Schoonmaken en gek doen, we staan voor niets! 

             Op de achtergrond onze oude tractor

            Geiten pedicure, altijd weer ff een klusje



Groen, Groener, Groenst
UPDATE NL Doet, nieuwsbrief 1
10 en 11 maart 2017 beloofd een gezellig weekend te worden bij Zorgboerderij de 
Groenen Hoeve. Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld (er kan altijd nog meer bij) 
en als klap op de vuurpijl komen de Burgemeester en WMO wethouder van Drechterland 
(respectievelijk Michiel. Pijl en Dirk te Grotenhuis) ook nog een paar uurtjes meehelpen op
zaterdag 11 maart. Tevens zullen zij ook nog iets bijzonders doen maar dat verklappen 
we nog niet!
Bij het plannen van zo’n weekend komt heel wat kijken. Wat willen we, is het haalbaar, 
welke voorbereidingen zijn er nodig. En dan heb je iemand nodig die in staat is om jouw 
wensen te vertalen in een haalbaar ontwerp dat niet alleen praktisch is maar ook recht 
doet aan het mooie West-Friese erf dat wij hebben. En er gaat een hoop gebeuren, de 
voorbereidingen vinden plaats zodra de vorst uit de lucht is. Het project wat we dit 
weekend ter hand en hopelijk voltooien heet Groen, Groener, Groenst. Nu kunnen we een
hoop maar niet alles. Gelukkig zijn Cees en Conny van Paridon van Topgardens 
Landscaping bereid gevonden met ons mee te denken hoe een en ander in te passen bij 
ons op de zorgboerderij. Conny is een ontwerp aan het maken en Cees denkt en helpt mee
in de technische uitvoering. Geweldig!
En van het een kwam het ander. Want er is meer met groen, groener, groenst. Cees van 
Paridon vroeg zich hardop af of het mogelijk was om bijvoorbeeld 
onderhoudswerkzaamheden in samenwerking met cliënten uit te voeren. Op deze wijze 
zou het mes aan twee kanten snijden. Cliënten die dat willen kunnen onder professionele 
begeleiding leren hoe onderhoud aan alles dat groen is hoort en Topgardens Landscaping
geeft een nieuwe invulling aan het vak van hovenier in de breedste zin. Gecombineerd 
levert dat weer een maatschappelijk verantwoord en duurzame wijze van samenwerking 
op tussen twee bedrijven. 
We houden u op de hoogte!
Cees en Niki Groenendijk, Zorgboerderij de Groene Hoeve
Cees en Conny van Paridon, Topgardens Landscaping

Dit was het bericht op onze Facebook pagina Zorgboerderij de 
Groene Hoeve. En wat is er veel gebeurt en wat moet er nog veel 
gebeuren. Maar het begin is werkelijk schitterend te noemen!

Het ontwerp van Conny van Paridon

Helaas voor ons is de geplande kas op de tekening afgekeurd. Hij ligt 
te dicht bij de weg en valt buiten het bouwblok. Maar we zouden 
geen Groene Hoeve zijn als we op dat plekje niet iets anders creatiefs
gaan doen. Dat stukje ligt op dit moment nog steeds braak. Wordt 
vervolgd in 2018. 

Na het vrijwilligers weekend van NL doet is er, met behulp van een 
aantal trouwe vrijwilligers en de deelnemers aan de zorgboerderij, 
verder invulling gegeven aan de moestuin. 

Op een gegeven moment moest dat in een sneltreinvaart en zouden 
we dat redden???

Raad gevraagd aan Dinja met haar groene vingers. Zij is voor ons ook
gaan voor zaaien. Jacco en kids kwamen ook nog twee weekenden 
vrijwilligen en schoot het super op, Dank jullie wel lieve mensen!

Niet alleen vrijwilligers hebben geholpen, ook onze sponsoren. 
Zonder hun inbreng was ons project Groen, Groener, Groenst 
wellicht iets minder groen geweest. Namens het voltallige team van 
de Groene Hoeve......

Dank U wel!
Onze sponsoren

in het
zonnetje

En toen kwam …..............



  

Ergens tijdens alle
werkzaamheden kwam er een
heuse locatie scout langs. Hij was
al eens bij ons geweest als gast
van Het Betere Boerenbed. Met
recht werd onze locatie uitgekozen
voor het opnemen van aflevering
9. Heeft U hem al gezien
Ongelooflijk wat een werk er
verzet moet worden om 1
aflevering te maken. Hebben dat
nooit beseft!

Afspraken met locatiemanager,
regisseur, productieleider. De
logistiek die nodig is, waar laten
we wat en wie? Buurman
ingeschakeld die ook nog een stuk
terrein vrij had. Voordat de
opnames begonnen alles klaarzetten, echt, voor we het wisten was het
terrein overgenomen. Wat een Happening. We mochten met de crew 
mee eten. De catering was super verzorgd en lekker!

 Foto boven: onze geiten zijn super figuranten!

Al met al een enerverende week en leuk om een keer mee te maken.

Op de set bij de Groene Hoeve

Een aantal van onze deelnemers met Soof en haar nieuwe Liefde.

Daarna nam het boerderij leven weer zijn normale gang aan met 
gasten, deelnemers en onze dieren. Even een adempauze na al 
die drukte. 

Heemz.org is de stichting waar wij als zorgboerderij bij 
aangesloten zijn. En daar zijn we super blij mee! Op de valreep van
2016 kregen we van Paul Medema het kwaliteitsbord uitgereikt. In
Januari 2017 worden we weer gecontroleerd, en dat is goed! Dat 
onderscheidt ons van andere zorgboerderijen. Heemzorg zelf 
heeft het ISO certificaat behaald en ook daar zijn wij trots op! 

Vooruitblik 2018

– Door het verhuizen van een aantal deelnemers is er weer 
plaats. Op dinsdag, donderdag en vrijdag. Informeer eens naar 
de mogelijkheden bij Niki op 0650127919. Of maak vrijblijvend 
een afspraak.

– De vuurplaats krijgt een update. Het wordt nog 
genoeglijker met een aparte vuurkuil (waar je ook op kunt 
koken) waar je mooi aan kan zitten, de pizza oven krijgt een 
andere plek, de tafel voor 30 personen wordt meer naar het 
midden geplaatst en de verlichting wordt ter hand genomen. 
Dit laatste is zeker nodig in het voor- en naseizoen.

– De Knutselschuur wordt verder ingericht en afgemaakt. We 
gaan hier weven en spinnen. Kaarsen recyclen en nog veel meer.

– Met Goede Vrijdag, 30 maart start voor ons weer het 
Betere Boerenbed Seizoen. Ook dit jaar kun je weer veel beleven 
op en rond de boerderij. In de omgeving zijn tal van andere 
mogelijkheden om je te vermaken. Kijk ook eens op onze 
website: www.groenehoeve.nl.

– De coachingspraktijk heeft  vanaf medio april 2018 een 
plekje vrij. Het gaat hier om 1:1 begeleiding. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

http://www.groenehoeve.nl/


Koppiestoid Midwinter
Puzzel 2017

Zoek de volgende woorden op in de puzzel, veel succes

Kruiden, Lammetjes, Medewerkers, Melkfabriek, Melklokaal, Moestuin, Niki, Oogsten, Pepers, Perenboom, Peterselie, Poten, Rozemarijn,

Seizoenen, Sla, Sloot, Spoelkeuken, Vrijwilligers, Vuurplaats, Walnoot, Wilg, Andijvie, Appelboom, Biologisch, Boerderij, Boerenbed, 

Boerenkool, Bok, Brood, Deelnemers, Eten, Familie, Framboos, Geboorte, Geitenmelk, Geitenvlees, Gezelligheid, GGZ, Hazelaar, Honden

Inmaken, Kaasmakerij, Kalf, Keuring, Knus, Koe, Koeltank, Konkelkeet

Z K K N I U T S E O M E I V J I D N A

G O N E K A M N I S Y U L E T I J D W

B R R U M A A Z G R O Z E M A R I J N

I I O G S S P E T E R S E L I E P I J

O G G Z B P F R A M B O O S H E K K N

L E K J M O O B L E P P A G P I E E K

O B O I S E E L V N E T I E G I D E T

G O N R J L E R W L E L R V R I U O F

I O K E I K A H D E L S U B U R O A N

S R E K R E W E D E M U A R I L M B S

C T L A E U I K Z D R F K N S I O E N

H E K M D K L E A P K I G E L E U E E

A N E S R E G I L L I W J I R V N F I

Z E E A E N J A E P F T E E B R O O D

E D T A O T A M O D E B N E R E O B N

L N E K B T E T K M Y K O E L T A N K

A O O G S T E N M O O B N E R E P U L

A H T O O N L A W O N E N E O Z I E S

R L A A K O L K L E M N E T I E G E !

  fijne
feestdagen

en
een

voorspoedig
2018

Cees, Niki & Team 




