NIEUWSBRIEF
Hoewel het corona virus de hele wereld in de greep houdt, gaat het leven op de
boerderij gewoon door. Een vreemd contrast, dat enerzijds de wereld op de kop
staat, en dat tegelijkertijd er voor ons niet heel veel verandert. Nou ja…

Corona en de boerderij
De jongens zijn alweer heel wat weken fulltime bij huis. Wat prijzen we ons gelukkig met de hoeveelheid ruimte die we
hebben, én met het prachtige weer! Op de boerderij breekt het drukke seizoen los met het landwerk dat gedaan moet
worden. De wereld staat stil door het virus en tegelijk draait bij ons alles door alsof er niets aan de hand is.
Ok, de schoolklassen komen niet helaas, en ook het werk voor Boert Bewust ligt stil. Qua inkomsten is het puzzelen, maar
hebben we gelukkig niet direct zorgen. EKO Holland zet de melk al voor 98% in Nederland af, en hoewel ook zij de afzet
naar de horeca missen, is de stilgelegde export ook nog niet direct reden voor paniek. Dat in tegenstelling tot onze
gangbare collega’s. Verdrietig om te horen hoe dalende melkprijzen opnieuw ervoor zorgt dat het water bij sommigen tot
aan de lippen komt te staan.
Maar goed, hier gaat het dus eigenlijk best goed. We genieten wel van het rustigere ritme, omdat we geen rekening
hoeven te houden met school. En nu er geen schoolklassen komen, en Christianne niet buiten de deur werkt, zijn er best
wat klussen die eindelijk eens aangepakt kunnen worden. Een houten hekwerk bij de serrestal, houten randen langs de
bloemenperken, tuinonderhoud etc. Kortom, ook vervelen doen we ons niet!
De jongens werden en worden flink verwend; een trampoline, die al heeeeel lang op het verlanglijstje stond, kregen we
van onze buren, een houten klimauto die natuurlijk beschilderd moest worden, een doos lego.. Altijd weer bijzonder om te
merken hoe mensen met ons meeleven.

Nieuwsbrief Boerderij ‘De Bonte Parels’

NIEUWSBRIEF

Wist je dat rauwe melk een fantastisch mooi product is? Boordevol gezonde
eiwitten, vetten en mineralen.
Deze melk is de basis voor onze huisgemaakte yoghurt; de melk wordt
gepasteuriseerd, teruggekoeld, aangezuurd, en na een flinke poos wachten is de
melk gefermenteerd in heerlijke yoghurt.
Hoewel we op dit moment nog niet de beschikking hebben over een officiële
zuivelruimte, hebben we de werkwijze flink aangepast, zodat de kwaliteit beter
geborgd is. Waar we eerst een liter of 10 per maand verkochten, ligt de verkoop nu
rond de 15-20 liter per week. Het is de vraag of men na de coronacrisis nog steeds
kiest voor bewust, lokaal voedsel. Zet (op ons erf) die trend door, dan gaan we
serieus nadenken over de mogelijkheden voor een zuivelruimte.

BijMaris ontwierp een paar jaar geleden ons eigen
logo! Inmiddels hebben we hier stickers van laten
maken, die we op onze producten gaan plakken.
Mooi he!
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Huh? Wat ligt daar nou op voor het hok van onze pinkjes? Een ringslang!
Ok, niet het meest aaibare beest, en echt grote slangenliefhebbers zijn we nou
ook weer niet, maar indrukwekkend is het wel. Vooral toen het tongetje heen en
weer flitste. Vorig jaar al, gleed een ringslag over ons erf, alsof het de
normaalste zaak van de wereld was. En ook in het land vinden we steeds vaker
ringslangen. Maar zo in de stal, dat maakten we niet eerder mee. Zo’n stoere
biologieles krijgen de jongens op school in elk geval niet!
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We gaan nog even door met bijzondere vondsten
In één van de gesnoeide
wilgen besloten vader en moeder eend een nestje te bouwen. De jongens
vonden het nest mét het eerste ei. Inmiddels wordt er volop gebroed, dus
dichtbij komen durven we niet. We raden hoeveel eieren er uiteindelijk zijn
gelegd.
De Plasdras., die we eerder dit jaar aanlegden, wordt goed bezocht door
kieviten, tureluurs, zwaluwen en andere vogels. Ook de grutto horen we met
regelmaat, evenals de scholekster. Wie weet, lukt het om meer weidevogels
aan het broeden te krijgen. Al vrezen we voor de kuikens, gezien de grote
aantallen ooievaars die rondlopen in de wei.
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Vervelen? Nee hoor, dat gebeurt niet zo snel..
Want niet alles verloopt altijd vlekkeloos bij ons. Kalf Buurman (eh ja, inderdaad vernoemd
naar één van die twee), besloot een duik in de sloot te gaan nemen.
Jonathan doet een tukkie tijdens het wiedeggen. Best slaapverwekkend, zo’n klein snurkend
mannetje naast je!

En met een online bijeenkomst praatte Christianne mee met een webinar van het ministerie
van LNV. Mooi dat de overheid boeren meer gaat betrekken bij het maken van beleid.
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Steun de bloemenkwekers!
Je zult als boer maar dag in dag uit inzetten om voedsel, bloemen, planten of
bloembollen te produceren, en dan ineens alles moeten weggooien waar je zo
hard voor hebt gewerkt.
Een regelrechte nachtmerrie!
Wij hebben onlangs een hortensiakweker bezocht, en een aantal prachtige
planten bij hem gekocht. Als hart onder de riem. De planten deelden we uit aan
ouderen en zieken in onze omgeving.
Wil jij ook zo’n mooie hortensia? Dat kan!
10 mei is het moederdag, en in het kader van die gelegenheid kun je bij ons
hortensia’s bestellen!
Stuur uiterlijk donderdag 7 mei 11.00 een mail naar debonteparels@hotmail.com
. Vermeld daarin hoeveel planten je wilt, en welke kleur je hebben wilt.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei kun je de bestelling ophalen. Bezorgen doen we
ook graag, in overleg. Vermeld in je mail of je de bestelling wil laten bezorgen, of
dat je hem ophaalt.

De prijzen van de hortensia’s zijn:
1 stuk
€ 5,00
2 stuks
€ 8,50
3 stuks
€ 12,00
4 stuks
€ 15,00
Wil je er meer, laat het even weten, dan komen we vast een prijs overeen
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Mergpijpen, ofwel, botten van de benen van een koe, in stukken gezaagd. Daar kun je de lekkerste bouillon
van trekken.
Het merg, dat in het bot zit, zit vol met mineralen en is supergezond. Zonde dus, om weg te gooien, wat nu
wel vaak gebeurt. Daarom een lekkere bouillon..
En die bouillon kun je weer gebruiken als basis voor soep, saus of bij het stoven van een lekkere sucadelap.
Het trekken van de bouillon is heel eenvoudig, maar kost vooral veel tijd.
In het kort: laat ca. 2kg mergpijpen een uur in water staan met een scheut azijn.
Voeg daarna een paar peperkorrels, een stengel bleekselderij in stukken, grofgesneden ui, knoflook en
winterwortel toe en breng zachtjes aan de kook. Zodra het kookt draai je de warmtebron terug, zodat het
net niet kookt. Laat het zo minstens 2 uur pruttelen, maar langer mag ook.
Na afkoelen kun je het in porties invriezen. Zelf houd ik porties van ca. 200 gram aan, die ik verdun bij
gebruik in het eindrecept.

Vind je dit teveel werk, dan kun je bij ons een bakje bouillon kopen. Helemaal kant-en-klaar. Zout is niet
toegevoegd, dat komt pas bij de eindverwerking. Jummie
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij:

-

-

-

-

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!
In verband met de coronacrisis hebben we voorlopig de openingstijden aangepast. Elke zaterdag kun je bij
ons terecht voor vlees en zuivel, en ook doordeweek zijn we regelmatig geopend. Wil je het zeker weten?
Bel of app naar Christianne: 06 50 473 185
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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