Winternieuwsbrief

Februari 2012

Beste lezer,
Wat is het toch verfrissend om af en toe nog eens iets te schrijven in méér dan 140 tekens, in
gewoon ABN in plaats van ‘Korterlands’, en zonder die nare #’s en @’s overal tussendoor! Je zou
haast vergeten wat een klein mirakel het is: een paar A4-tjes vol tikken en met 1 druk op de knop
naar een paar honderd mensen versturen. Niettemin heeft een ‘communicatiespecialist’ mij onlangs
verzekerd dat een ‘digitale nieuwsbrief’ verschrikkelijk ouderwets en uitgekauwd is. ‘Niet effectief,
log en traag’ was zijn deskundig oordeel. Noem mij eigenwijs, maar ik volhard lekker toch.
Kortom: nu de dooi definitief is, en mijn computer hersteld is van een vervelend virus, is het er weer
tijd voor. Overigens, om het maar even te melden, deze nieuwsbrieven komen in principe 4 keer per
jaar. Dat is tenminste mijn bedoeling: elk seizoen eentje. Deze opmerking maak ik naar aanleiding
van diverse vragen over wanneer de volgende weer komt. Ergens in de lente dus…
En wat is er dit keer te melden? Van alles natuurlijk. Iets met ezels, kerstpakketten, een aparte gans
en speciale aandacht vraag ik voor onze Open Dagen, op 2 en 3 maart. Zie het bericht hierover
verderop in de nieuwsbrief. Ook u bent welkom, uiteraard.
Ik wens u opnieuw veel leesplezier!
Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen

Horrorwinter
Kerstkaartenochtend was het donderdag 2 februari, zo dik zat de rijp op alles. Een prachtige
witte wereld! Is dit nou de ‘horrorwinter’ die ons voorspeld was?

Kerstpakketten
Zoals steeds de afgelopen jaren, hadden we ook
in 2011 in november en december veel werk aan
het maken van kleine kaasjes voor diverse
kerstpakketten. Een grote, leuke klus.
Veel contacten lopen via André (broer van Theo)
naar diverse bedrijfjes op de bloemenveiling in
Naaldwijk.
In totaal ging het om meer dan 1.300 (!) kaasjes
voor de kerstpakketten.

Gekke gans
Onze schapen hebben deze winter gezelschap gehad van een nogal eigenaardige gans. Zeker drie
weken gedroeg deze gans zich als deel van de kudde. Overal waar de schapen graasden, daar zag
je de gans ook, gezellig meegrazen. Op een dag was hij echter ineens weg. In een hoek van het
weiland lag een grote berg veren…
(Foto: Aad van der Linden)

Kringlooplandbouw
Theo en Freek volgen sinds november de cursus
‘Kringlooplandbouw’ samen met enkele collega’s
uit de regio. In deze cursus staat het idee
centraal dat veehouderij geen lineair proces is
van gras naar zoveel mogelijk melk, maar een
kringloop. Immers: de koe ‘produceert’ ook mest.
De mest moet de bodem (het bodemleven)
voeden, waardoor het gras gaat groeien. Deze
benadering levert behoorlijk nieuwe inzichten op,
die ook echt werken. Voor ons als biologisch
bedrijf is deze werkwijze helemaal belangrijk.

Nieuwe bewoners
Al sinds haar studietijd zeurt Nicole om een ezel, meer specifiek ‘een baby-ezeltje’. Dit jaar met
haar verjaardag kreeg ze dan eindelijk haar zin. Hoewel, een “baby-ezeltje” zit er niet bij. Het is
een hengst (Pedro) en een merrie (Pepita, namen zijn niet door ons verzonnen!), dus wie weet
komt het er nog van, maar dan duurt het in ieder geval nog een maand of 13, net te laat voor
Nicole’s volgende verjaardag. Maar geduld is een schone zaak.

Poel
Om het de natuur op ons bedrijf nog meer naar het zin te maken, hebben we afgelopen herfst
een grote poel in ons land laten graven. Begin december werd daarbij deze pomp op zonneenergie geplaatst, die het waterpeil in de poel zal gaan regelen. En nu is het verder aan de
kikkers, eenden, steltlopers, waterlelies, en libellen om er iets moois van te maken.

Boerderij de Vierhuizen
“Natuur voor fijnproevers”

OPEN DAGEN
VRIJDAG 2 MAART 11.00 – 16.00 uur
ZATERDAG 3 MAART 10.00 – 16.00 uur

Welkom !!
Diverse activiteiten.

Wilde Weide Kaas
De nieuwe naam voor onze biologische kaas. Lekker!

Natuurboerderij
Een nieuw natuurgebied op ons bedrijf

Dieren
Koeien & schapen, en hopelijk al lammetjes

Biologisch
Gegarandeerd goed
Sinds 1 oktober!

Doe mee
Begeleide wandelingen door het nieuwe natuurgebied:
- vrijdag 14.00 uur
- zaterdag 11.00 uur en 14.00 uur
Laarzen mee!
Maak alvast kennis met ons op
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl
Geerweg 5, Zoeterwoude
Telefoonnummer: 071 5801415
E-mail: freek.vanleeuwen@xs4all.nl

Officiële opening Natuurgebied Geerpolder
Hierboven zag u de flyer voor onze open dagen
op 2 en 3 maart. Voorafgaand, op 2 maart om
9.00 uur wordt het nieuwe Natuurgebied
Geerpolder officieel geopend door Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland Han Weber in het bijzijn
van o.a. de burgemeester en wethouder van
Zoeterwoude, de Hoogheemraad van Rijnland, en
diverse andere betrokkenen. De
openingsplechtigheid is voor genodigden.

IJspret
Nog 1 keertje dan, omdat het zo mooi is (en dit is tenslotte een winternieuwsbrief). Julie en opa
Theo op de vaart. Leuk weetje trouwens: zus Marieke heeft op zaterdag 11 februari de
Elfstedentocht geschaatst, en uitgereden! Van moeder Lidia kreeg ze het Elfstedenkruisje dat ze
zelf kreeg na haar volbrachte Tocht in 1986.

Biologisch assortiment steeds groter
De vorige keer schreef ik al dat we sinds 1
oktober officieel biologisch zijn. De kaas die we
vanaf dat moment maken mag biologisch heten.
Langzaam maar zeker breidt ons biologisch
assortiment uit.
Rond 1 maart snijden we de eerste biologische
belegen kaas open. Alle kruidenkaas, m.u.v. de
nagelkaas en de belegen komijnen is ook al
biologisch.

Plas-dras onder water
Een van de nieuwe maatregelen die we dit jaar
hebben genomen in het kader van de natuurontwikkeling, is het maken van een ‘plas-drasveldje’. Sinds begin januari zetten we een terrein
van ca. 0,5 hectare kunstmatig ‘plas-dras’. Dit
soort terreinen zijn zeer in trek bij steltlopers
(weidevogels zoals Grutto en Tureluur) die uit het
zuiden terugkomen. In het plas-dras kunnen ze
rusten en foerageren (wormen pikken).

Poep
Het voorjaar staat voor de deur, dus moeten de percelen weer bemest worden. We proberen
steeds meer te werken met goed gecomposteerde ruige stalmest (mest, vermengd met stro of
hooi). Dat is nog een hele kunst. Goed gecomposteerde stalmest is een weldaad voor de bodem
en het bodemleven. En de weidevogels gebruiken stukjes stro voor het bouwen van hun nest.

Meer informatie over onze boerderij :
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl.
Reageren op deze nieuwsbrief?
Bel 06 43144173 of mail
freek.vanleeuwen@xs4all.nl.
Kaasboerderij de Vierhuizen
Geerweg 5
2381 LT Zoeterwoude
Wilde Weide Kaas is een erkend en
gegarandeerd biologisch streekproduct
uit het Groene Hart.
De eerste Wilde Weide Kaas is rond 1
december bij ons te proeven.

