NIEUWSBRIEF
Oeps.. het is al half februari, hoog tijd voor de nieuwsbrief! Een terugblik op het
bezoek van Gedeputeerde Hanke Bruins Slot op ons bedrijf, en alvast een SAVE
the DATE!... Want we hebben deze week besloten wanneer onze dames weer van
de groene wei mogen gaan genieten!
Save the date!
Wie vorig jaar erbij was toen onze koeien de eerste keer weer de wei in gingen, kan zich misschien nog wel herinneren dat
de eerste groep dames nauwelijks blijde sprongen maakten, of een vrolijke koeiendans dansten. Nee, de dames begonnen
gelijk te smullen van het verse, groene gras. Het maakte nog eens duidelijk hoeveel invloed de droogte van 2018 op onze
dieren had; het knetterdure voer dat we moesten aankopen, smaakte de dames niet erg. Niet verwonderlijk dus, dat ze
genoten van het verse groen.
Of de dames dit jaar meer vrolijke sprongen zullen laten zien? Tja, je weet het maar nooit. Maar gezien het feit dat we nog
steeds voeren van de oogst van 2019, de dames schoon alles opvreten wat we voeren én gemiddeld ruim 25 liter melk per
dag produceren (we rekenden op 20 liter..), dat is toch wel andere koek dan een jaar geleden.
Maarre, kom gerust een kijkje nemen! Zaterdag 21 maart, als de lente begint, mogen onze dames weer de wei in. Zoals
altijd houden we natuurlijk een kleine slag om de arm, aangezien je het met het weer in Nederland maar nooit weet. Via
onze website, Facebook én een extra mailing houden we je op de hoogte! Rond 11.00 uur gaan de staldeuren open!
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Een spontane uitnodiging richting de provincie
resulteerde in hoog bezoek in december.
Vrijdag 13 december 2019 bezocht Gedeputeerde
Hanke Bruins Slot onze boerderij!
We wilden haar graag laten kennismaken met ons
bedrijf én met de vele initiatieven waar wij mee
samenwerken. Initiatieven op het gebied van de
verbinding boer-burger, educatie, lokaal voedsel,
natuurbeheer.. kortom een mooi gezelschap aan
gasten, ieder met een eigen verhaal.
Tijdens het bezoek werden er opnamen gemaakt
voor het programma Keuken van Utrecht.
Presentatrice Emina Zorlak bereidde een heerlijke
lunch, die we tussen de koeien in de stal opaten.

De aflevering kun je terugzien op
http://www.keukenvan.nl/afleveringen/december/
aflevering-39
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In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de komst van een nieuwe website, die
Petra Cremers voor ons bouwde. Sinds kort staat ie online!
Het adres is niet veranderd, je vindt onze website nog steeds op
http://www.debonteparels.nl.
Je kunt nu direct vanaf de site naar ons mailen, en er is veel meer ruimte voor foto’s
en verhalen van ons erf. Er wordt ondertussen nog hard gewerkt om de
vindbaarheid van onze website te vergroten. In de toekomst hopen we de
nieuwsbrief aan de website te koppelen, én we denken na over de mogelijkheid van
online bestellingen plaatsen. Kortom, weer een stapje professioneler!
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Vorige week installeerden we in één van onze weilanden een pomp met een
slang. De sloot werd afgedopt, waardoor het waterpeil stijgt. De pomp pompt
water in het land, waardoor een drassig gebied ontstaat.
Plasdras, noemen we dat, en we hebben het samen met de ANV aangelegd,
om te kijken of we meer weidevogels in ons gebied kunnen laten foerageren en
hopelijk zelfs broeden.
Als het lukt, hebben we al plannen om hier meer mee te gaan doen, zodat niet
alleen wijzelf, maar ook anderen kunnen genieten en onder de indruk kunnen
raken van het boerenland, waar naast agrarische werkzaamheden, ook de
natuur een plek heeft.
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Binnenkort staat dit bord aan de weg… een nieuwe campagne van de
Natuurweiden (een soort LTO voor biologische boeren), om de biologische
landbouw meer onder de aandacht te brengen.
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OP WOENSDAG 19 FEBRUARI GAAN DE BOEREN WEER STAKEN. HOEWEL WE BEGRIP
HEBBEN VOOR ONZE COLLEGA’S, HEBBEN WIJ OOK DIT KEER WEER BESLOTEN NIET MEE
TE DOEN.
TOCH ZIJN OOK WIJ BENIEUWD EN VINDEN WE HET SPANNEND WAT ER AANSTAANDE
DONDERDAG AAN NIEUWE MEETRESULTATEN MET BETREKKING TOT DE
STIKSTOFPRODUCTIE WORDT GEPRESENTEERD.
DAT HET INGEWIKKELD IS, MOGE DUIDELIJK ZIJN. EN DAN AL DIE TEGENSPREKENDE
WETENSCHAPPERS, REKENMODELLEN EN BERICHTGEVINGEN. WIE MOET JE NOG
GELOVEN? ZOWEL VOOR BURGERS ALS VOOR BOEREN IS HET BIJNA NIET TE VOLGEN.
ZEKER ALS JE BEDENKT DAT EEN FORMULE 1 RACES (NOTABENE IN NATUURGEBIEDEN)
GEWOON DOOR MOGEN GAAN. DAAR ZOU JE ALS BOER GEWOON BOOS OVER
WORDEN.
MAAR GOED, GEEN PROTEST VOOR ONS. MAAR WE HOPEN EN BIDDEN OM POSITIEVE
BERICHTEN OP 20 FEBRUARI.
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Het meest veelzijdige stukje rundvlees..
Gehakt, fijngemalen rundvlees wat afkomstig is van
diverse delen van de koe. Vlees dat we niet veel
verkopen, verdwijnt in de gehaktmolen.
Want gehakt, daar kun je veel mee doen! In de soep,
lasagne, spaghetti, ovenschotels of als borrelhapje.
Onze kinderen verkiezen gehaktballetjes boven
kroketten en frikandellen. En als je een flinke
hoeveelheid balletjes tegelijk klaarmaakt, kun je een
deel makkelijk invriezen. Hoef je alleen nog maar
even op te warmen, makkelijk toch?
Zó vinden wij ze het lekkerst:
1 kg gehakt mengen met 1 volkorenbeschuit, 1 ei, 1
eetlepel mosterd, 1 theelepel paprikapoeder, zout en
peper naar smaak.
Alles goed door elkaar mengen, een uurtje in de
koelkast en dan balletjes draaien! Je kunt ze braden
in de koekenpan of in de oven garen.
Eet smakelijk!
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij:

-

-

-

-

Van 24 tot en met 28 februari zijn wij een paar dagen weg! Telefonisch zullen we moeilijk bereikbaar zijn en
e-mail wordt die dagen niet gelezen. Vanaf 1 maart zijn we weer bereikbaar!
Bezoek je ons bedrijf, dan is het goed te weten dat honden niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd.
Honden kunnen een parasiet bij zich dragen waar onze koeien ziek van worden. Dat willen we uiteraard
zoveel mogelijk voorkomen!
Om melk en vlees te kopen hoef je niet te wachten tot een Boerenzaterdag. Die verkoop gaat altijd door.
Omdat we geen officiële winkel hebben, hanteren we ook geen vaste openingstijden. Even een mailtje of
telefoontje van tevoren voorkomt dat je voor een dicht hek komt te staan!
Tijdens de Boerenzaterdagen, die we op de eerste zaterdag van de maand willen gaan organiseren, is het
ook mogelijk om rauwe melk vanuit de tank te kopen. De melk kost € 1,00 per liter. Een glazen fles (die je
kunt hergebruiken) kost eveneens € 1,00.
Ook yoghurt is te koop, op bestelling en tijdens de Boerenzaterdag. Een fles yoghurt kost € 2,50, waarvan €
1,00 statiegeld.
De prijslijst voor het vlees vind je op onze website. Enne.. weet je al dat je ook bij ons kunt pinnen?!

Wil je meer foto’s van ons bedrijf zien, of op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij, like onze
facebookpagina!

Boerderij ‘De Bonte Parels’
Familie Hennipman
Korssesteeg 3
3615 AS Westbroek
0346 – 282 098
06 – 50 473 185
http://www.debonteparels.nl
www.facebook.com/debonteparels
debonteparels@hotmail.com
*Op zondag hebben we een dag rust. Dan ontvangen we geen gasten en verkopen we geen vlees. De overige dagen
zijn we, op afspraak, bijna altijd te bezoeken. Bel wel even van tevoren!
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