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Beste lezer,
Vier jaar geleden zijn Nicole en ik verhuisd, en bij die verhuizing hebben we een – laat ik het netjes
zeggen – nogal onplezierige ervaring gehad met de dienstverlening door KPN bij het meeverhuizen
van onze internetverbinding. Naar aanleiding van deze ervaring hebben we besloten het enige te
doen wat je als machteloze consument anno nu nog kúnt doen: naar een andere aanbieder toe gaan.
De blijmoedige nerds van XS4ALL werden onze helden. Wat een verademing, zeg! Direct iemand aan
de lijn, altijd behulpzaam, en kennis van zaken. Pas later hoorde ik dat XS4ALL een
dochteronderneming van KPN is, en hoewel dat een stevig minpunt is, zijn we nog steeds tevreden.
Tot afgelopen zomer. Toen ondervond ik dat de oerdegelijkheid van XS4ALL ook mindere kantjes kan
hebben. Ik bleek een probleem te hebben, en dat probleem dat bent u! U bent met te veel. Als ik
deze nieuwsbrieven verstuur dan gaat dat met honderden tegelijk. De nerds van XS4ALL, die
natuurlijk 24/7 bezig zijn met uw en mijn digitale welzijn, zagen dat ook en stopten mij zonder
omwegen in de kaartenbak met het label “SPAM”. Mijn mailaccount werd mooi geblokkeerd.
Vervolgens voelde ik me een beetje zoals een EU-diplomaat zich moet voelen wanneer hij probeert
Poetin ervan te overtuigen zijn legers van de Krim terug te trekken, met gelukkig dat verschil dat het
mij uiteindelijk wel lukte: de blokkade werd opgeheven. Maar ik had mijn lesje wel geleerd.
Hoe dan nu verder met de nieuwsbrieven? Het heeft even geduurd, maar met wat professionele hulp
heb ik nu een oplossing gevonden. Kortom: excuus voor het uitblijven van de zomer-, herfst- en
winternieuwsbrief, maar ik pak nu de draad weer op. Voor één keer zet ik er maar even geen
seizoensaanduiding bij. Het ‘nieuws’ is gedeeltelijk oud en gedeeltelijk recent: een compilatie van de
afgelopen driekwart jaar. Binnenkort weer een ‘gewone’ nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen
PS: Komende zaterdag, 12.00, koeiendans! Zie bericht verderop in deze nieuwsbrief. Wees erbij!
Cliffhanger
Voor degenen die het zich nog
herinneren: de laatste twee
nieuwsbrieven sloot ik af met een
raadseltje. Er was een fotootje
waarop een soort stellage te zien
was met de vraag: wat wordt dit?
Nu dan eindelijk het antwoord: het is
een nieuwe stal! Een stal voor een
speciaal soort vee: bijen. Met een
eigen veehouder ook: Arie de imker.
Na een goede (want zachte) eerste
winter, heeft het vroege voorjaar ze
al flink actief gemaakt.

Daar komen ze
naar buiten

Bijna kampioen
Bij de Rondom Leiden kaaskeuring afgelopen
oktober deden we een ‘Koen Verweijtje’. We
werden tweede met 99 punten in de categorie
oude kaas. Voor de niet-insiders: een score van
99 punten is in kaaskeuringsland echt een
uitzondering. Misschien dat er elk jaar bij alle
kaaskeuringen samen één of twee zijn met zo’n
hoge score. Het maximum, 100 punten, is
uiteraard nog zeldzamer.
Maar er was er nog één met 99 punten, bij
dezelfde keuring, in dezelfde categorie. En bij
gelijke uitslag telt het gewicht. Onze kaas werd
gewogen en te licht bevonden. En, o ja, in de
categorie jonge kaas werden we nog derde.

Cheese!
Het was hoog tijd, vonden we: bedrijfskleding. Hier staan we trots te pronken met ons allen. En
als we dan toch bezig zijn, misschien ook even voorstellen? Van links naar rechts, staand: Aad van
der Linden (vrijwilliger), Loek Verburg (vrijwilliger), Stefan Wijfje (hulp op vrijdag), Theo en ik (zei
de gek). Op de knieën: Ninah van den Engel (stagiaire) en Lidia. Sorry voor de nogal
rolbevestigende verdeling van schorten en truien. Ik heb net nog stofgezogen, dus.
Voor de volledigheid zij vermeld dat er ook nog andere regelmatige kostgangers zijn die niet op
de foto staan. Op donderdag komt Erik Zwaanenburg meestal, ook een vrijwilliger, en op zaterdag
komt al 12 jaar onze trouwe hulp Koen van Meurs.

Oude nieuwtjes
Op deze pagina de nieuwtjes die anders in de overgeslagen nieuwsbrieven hadden gekomen.

Lapjeskalf
Dat zien we niet vaak: een kalf
met 3 kleuren. In dit geval wit,
roodbruin en oranje (denk ik).

Uitgevlogen
En dit zien we ook niet vaak: een luchtballon die in de
Geer landt. Een tweede ballon landde diezelfde avond
net buiten de polder.

Stampers en stempels
In augustus is Lidia een kleine 2 weken naar Peru
geweest om, jawel, kaas te maken. Dit was in het
kader van een project van Agriterra.
Bij thuiskomst had ze, naast een zelfgemaakt
Peruaans kaasje, een paar zakjes saffraan bij zich.
En wat doet een kaasboerin daarmee? Juist: kaas
mee maken. Ziehier: onze saffraankaas. We moeten
de smaak nog afwachten. Let wel: het gaat hier om
de stamperdraden van de saffraankrokus, die wel
de smaak maar niet de gele kleur afgeven. Die kleur
komt van de (zeer kostbare) stempels.

Fladderfeest
Als zelfs de Vlinderstichting het zegt, moet het wel
waar zijn: 2013 was een goed vlinderjaar. Ook bij
ons. Met de weidevogels liep het wat terug,
schreef ik de vorige keer, maar vlinders en ook
zwaluwen waren er volop. Ik heb zonder hard te
zoeken zeker 11 verschillende soorten dagvlinders
bij ons op het erf gezien, en in het land nog 2
meer. Hier het Bont Zandoogje.

Aaibaarheidsfactor
Ze zijn er weer, de lammetjes. Met zijn twaalven inmiddels doen ze de aaibaarheidsfactor van de
Vierhuizen weer ettelijke procentpunten stijgen. U had het natuurlijk al gezien: het is een oude
foto. Maar wees gerust, zo zien ze er dit jaar weer uit.
Door de velden
Hij is klaar: de nieuwe wandelroute
door de Geer. En hij heet, om het
simpel te houden, de Geerpolderroute.
Nu is hij nog even gesloten (tot 15 juni)
vanwege het broedseizoen, maar
daarna kan er gewandeld worden. Dan
ligt er ook een foldertje bij ons in de
winkel met een kaartje. Er staan al
bordjes. Gesponsord door de
gemeenten Zoeterwoude en
Leidschendam-Voorburg, en het Rabo
Rijnstreek Fonds.

Boerenwijsheid
Dit kalfje is ziek. Ja, ahh. Nee, niet aan zijn ogen,
dat komt door mijn gekluns met foto’s maken.
Z’n darmen zijn wat van streek, niks ergs. Maar
melk is dan uit den boze.
Dan is natuurlijk de vraag: wat mag het kalf dan
wel? Een oude truc is ‘hooithee’. Je doet een
flinke dot goed hooi in een beetje heet water en
laat het een poosje trekken. Hooi eruit halen, en
je hebt een voedzame en genezende drank voor
het kalf. Ik zou bijna zeggen: een paardenmiddel.

Nieuwe verkooppunten
Na de vestiging in Leiden verkoopt nu ook
de Ekoplaza-winkel in Delft onze Wilde
Weide kaas. Daar zijn we best #trotsop.
Ook leuk vinden we dat Linda Duijndam
van de Weilandwinkel in Delfgauw onze
kaas sinds kort verkoopt.
Nou zitten we nog wel met het
‘probleem’ dat we genoeg kaas moeten
maken.

Tuin
Alles loopt en bot weer uit dankzij de vele mooie dagen die we al achter de rug hebben. Zo ook in
de vorig jaar aangelegde natuurtuin. Waarvoor hulde aan onze vrijwilligers. Zoals het er nu naar
uitziet kunt u er al deze zomer bessen en bramen komen plukken. Of lekker picknicken natuurlijk.
Koeiendans 29 maart !!
Komende zaterdag om 12.00 is het weer zo ver: dan
gaan de staldeuren open. U bent allen van harte
welkom op de boerderij vanaf 11.30 uur.
Voor de liefhebbers is er weer het arrangement met
Café de Meester: vooraf koffie, naderhand soep en
brood. Meer informatie over dit arrangement staat
op onze website en opgeven hiervoor kan via
info@demeesterzoeterwoude.nl.

Gras
Rondom ons huis groeit nogal wat
gras; op de dijk en in de boomgaard
en zo. Onze ezels blijken lousy
grasmaaiers, ze eten bijna liever
nog de bomen op. Daarom heb ik
vorig jaar van de buurman 4
Zwartbles-schapen gekocht. Het is
een zgn. ‘zeldzaam Nederlands
huisdierras’, maar komen van
oorsprong niet echt uit deze streek.
Ze komen van de zandgronden
(zoals de meeste schapenrassen
trouwens). Maar dat weten ze zelf
toch niet. Gras eten zullen ze.

Echt Zoeterwouds
Volgens een folder van Landschapsbeheer
Nederland bestaat er zoiets als een
‘streekeigen landhek’. Ik had er nog nooit
van gehoord, maar dat zegt gelukkig niet
zo veel. De twee hekken op de foto zijn
gemaakt door Aad en Loek, onze
vrijwilligers, die enthousiast aan de slag
gingen met het idee. Dit zou volgens die
folder dan het ‘Zoeterwouds model’ zijn.
Detail: ze staan in Stompwijk…

Meer informatie:
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl
Reageren of aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Bel 06 43144173 of mail naar
freek.vanleeuwen@xs4all.nl
Kaasboerderij de Vierhuizen
Geerweg 5, 2381 LT Zoeterwoude
Twitter: @VanLidia

