Winternieuwsbrief Februari 2013
Beste lezer,
Ik realiseer me dat ik moet opschieten. De eerste kieviten zijn alweer gezien, en een groepje wulpen
staat, as we speak, gezellig wormen te pikken in het land. Gelukkig voor mij heeft een snijdende wind
ons allemaal de afgelopen week flink ingepeperd dat het toch echt nog steeds winter is, zodat deze
‘winternieuwsbrief’ nog net het lot van de mosterd na de maaltijd bespaard blijft.
In deze nieuwsbrieven probeer ik een idee te geven van wat ons zoal bezig houdt op de boerderij. De
winter is in beginsel een magere tijd voor zulk soort nieuws. Dat komt ook omdat de zaken die ons
bezig houden naast de boerderij in de winter een wat prominentere rol spelen bij onze dagindeling.
Zoals deze winter bijvoorbeeld een forse verbouwing en het uitzoeken van een school voor onze
dochter.
Niettemin was er toch weer een ruime keuze aan onderwerpen en gebeurtenisjes. Ik wens u daarom,
wederom, veel leesplezier.

Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen

Kerstkaasjes
Kleine kaasjes zijn een gewild artikel in
kerstpakketten en relatiegeschenken. Ook bij ons
is het daarom in de periode vóór Kerst erg druk.
Vooral dankzij mijn oom, André, die op de
bloemenveiling in Naaldwijk werkt, bestellen elk
jaar een stuk of vijftien bedrijven uit de
bloemenwereld kaasjes bij ons. Dit jaar in totaal
meer dan duizend.
Wij hebben niet de capaciteit die allemaal zelf te
maken. De wat grotere formaten (2 kg en 3 kg)
maken we zelf, en daar hebben we onze handen
vol aan, maar alle lunchkaasjes (1 kg) kopen we in
bij een andere boerderij.
Dit geldt overigens niet voor de huiswinkel: de
lunchkaasjes die we daar verkopen zijn wel door
ons zelf gemaakt.
Na een week of zes hard werken liggen ze
allemaal prachtig bij elkaar te glimmen, en dan ga
je het bijna jammer vinden wanneer ze weggaan.
Als ze dan eindelijk weg zijn, geeft dat een mooi
voldaan gevoel, maar al die lege planken staren je
toch ook wat verdrietig aan.

Beste belegen kaas van Nederland
Bijna had ik hier kunnen melden dat we tot de beste 5 ‘belegen kaasmakers’van Nederland
behoren. De competitie ‘Beste belegen kaas van Nederland’ werd uitgeschreven door Urgenda
en Foodlog, en vond plaats in 2 stappen op 4 en 9 januari (selectie en finale). De selectie
gebeurde via een openbare discussie van de 3-koppige jury op internet. Lees hier terug (en
huiver!) hoe wij, na heel lang op het lijstje van de 5 geselecteerden te hebben gestaan, op het
allerlaatste moment, ergens na middernacht, toch nog afvielen.
Tussen reacties 109 en 158 wordt ons ‘lot’ bepaald.
http://www.foodlog.nl/artikel/de-beste-kaas-van-nl-de-kandiaten/
Virtuele toer
De vaart der volkeren, daar hebben wij ook
van gehoord, en soms denken we dat die
volkeren wel wat vaart mogen minderen.
Maar soms varen we ook een beetje mee, en
dan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er
ineens een ‘virtuele toer’door onze
kaaswinkel op onze website staat. Echt leuk
hoor! Zie:
http://www.kaasboerderijdevierhuizen.nl/ka
asmakerij-winkel.html

Filmpje
Als we dan toch bezig zijn: een enthousiaste
klant, Rob Graaff, regelde een mooi filmpje
van het kaasmaken door mijn moeder, te zien
op Youtube, en, na wat gepruts mijnerzijds,
ook op onze website. Pas op: #zinin-kaasverhogend!
http://www.kaasboerderijdevierhuizen.nl/ka
asmakerij-kaasmaken.html

Riet
De fraaie rieten kap van de
boerderij heeft af en toe groot
onderhoud nodig. De mannen van
rietdekkerij De Bruin zijn daar op
de foto hiernaast druk mee bezig.
Eind november waren ze klaar.
Heeft u het resultaat al gezien?
Doen hoor, effe omhoog kijken!

Koeien in de sneeuw
Op 15 en 16 januari kregen de koeien een uitje kado: lekker buiten in de sneeuw spelen!
Waarom?, hoor ik u vragen. Twee redenen:
1) Even lekker de benen strekken.
2) Sneeuw schijnt goed te zijn voor de klauwen. Meer specifiek: sneeuw schijnt een
onderdrukkend effect te hebben op de bacterie die de Ziekte van Mortellaro (een
klauwziekte) veroorzaakt. Dan weet u dat ook weer.
Vonden de koeien het leuk? Jazeker! Maar ze gingen niet buiten in de sneeuw liggen. En om te
eten moesten ze toch ook weer naar binnen toe.

Vleermuizenkast
Onze onvermoeibare vrijwilliger Aad van der
Linden heeft een nieuw soort kast
opgehangen. Naast de plankjes voor de
boerenzwaluwen, de nestkasten voor de
mussen, het bijenhotel en de valkenkast hangt
er nu ook een vleermuizenkast bij ons in de
jongveestal op de Deliane Hoeve.
Aad heeft een apparaatje waarmee je
vleermuizen kunt ‘horen’. Daardoor, en ook
doordat we ze vaak in de schemering zien,
weten we dat er regelmatig vleermuizen bij
ons zitten. We zijn benieuwd of deze nieuwe
slaapplek hen zal bevallen.

Gezocht: Hans Brinker
Wat u op deze foto ziet is dat onze dijk lek is. Heel langzaam slijt zo’n lek uit, als er niets aan
gedaan wordt. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft er al naar gekeken, en zal als
verantwoordelijke voor het dijklichaam maatregelen gaan treffen.
De koeiendans
Mis het dit jaar niet en meld u op tijd aan voor de Koe Alert. U
krijgt dan een seintje wanneer waar de koeien naar buiten gaan.
En wees niet ongerust: ondanks het sneeuwballen gooien, zal
het enthousiasme van onze koeien als vanouds zijn.
Dit jaar hebben we bovendien, voor de liefhebber, een speciaal
‘koeiendans-arrangement’ in samenwerking met Café de
Meester, met koffie vooraf, en een heerlijke lunch naderhand.
Zo maakt u er een compleet uitje van. Check vanaf 1 april onze
website voor meer informatie.

Lekker naar de boer
Om nog maar even door te gaan op de
aankondigingen: we doen dit jaar mee met de
‘lekker-naar-de-boer’- dagen op 22 en 23 juni. Dit
zijn de open dagen voor de biologische landbouw
– een jaarlijks evenement. Noteer het alvast in
uw agenda, en kom gezellig langs. Check
www.lekkernaardeboer.nl om ook andere
bedrijven in de omgeving te ontdekken.

Certificaat ‘natuurbeheerder’
Het is een wat stoffig gebeuren, met veel
administratie en zo, maar het is ook niet voor
niets. Boerderij de Vierhuizen heeft vrijwillig de
stap gezet om zich officieel te (laten) certificeren
als natuurbeheerder. In dit proces leggen we
jaarlijks verantwoording af over de kwaliteit van
ons natuurbeheer, en dit wordt onafhankelijk
getoetst. Toch iets om trots op te zijn, vinden we.

Gespreid bedje
Hij ligt er weer helemaal klaar voor: het plas-drasveldje. Vorige week is de kraan open gegaan, en
nu staat hij al weer lekker onder water: een gespreid bedje voor terugkerende steltlopers als de
tureluur en de grutto. Laat het voorjaar nu maar losbarsten!

Tot slot: rara, wat wordt dit?
Volgende keer meer.

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

Toch al lente?
Op de valreep, ongeveer op het moment van verzending van deze nieuwsbrief, kwamen dit
lammetje en haar broertje ter wereld: de eerste van dit jaar. Ben ik dan toch nog te laat?

