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Zo geleidelijk aan is er een einde gekomen aan de warmste zomer sinds
300 jaar. Dat van die 300 jaar hoorde ik vanochtend op de radio. In
ieder geval had niemand van ons ooit zo’n lange warmte meegemaakt.
Op de boerderij konden we eigenlijk elke dag wel naar buiten en was
het, ondanks de hitte, soms beter buiten dan binnen. Er waren altijd
wel plekjes in de schaduw te vinden, soms in combinatie met een beetje
wind. Voordeel van het platteland is dat het er altijd meer waait dan in
stad of dorp, hoewel dat in andere tijden van het jaar ook wel eens een nadeel is…. Met
elkaar hebben we toch wel vooral genoten van de zon en de warmte die we kregen. Onze
voornaamste taak was soms om te zorgen dat iedereen wel voldoende bleef drinken, water
natuurlijk!!!

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
De afgelopen drie maanden was relatief rustig qua wisseling van deelnemers. Op 4 juni
startte er een nieuwe Jan uit Deventer (we hebben nogal eens mannen die Jan heten….),
maar die is slechts kort geweest. Op 23 juli beleefde hij alweer zijn laatste dag bij ons. Hij
moest worden opgenomen in de zorg op Ravelijn te Deventer. Op 1 september kwam hij al
te overlijden. We wensen zijn vrouw José en kinderen veel sterkte.
Half juli startte Tonnie uit Olst. Zij is dus de enige nieuwe
deelnemer van de afgelopen periode en begint intussen al
aardig te wennen.

doorkijkje bij het voorhuis

Ook begint het nieuwe schooljaar weer en dat betekent ook:
nieuwe stagiaires. Niet helemaal trouwens, want Margriet
Schrijver zet na de vakantie gewoon haar stage weer voort.
Ze komt echter op andere dagen dan voor de vakantie,
namelijk op maandag en vrijdag. Wel nieuw is Ragna
Boerman van de opleiding Maatschappelijke Zorg GGZ bij
Landstede. Zij komt op de dinsdag en woensdag. We wensen
zowel Margriet als Ragna een hele fijne en leerzame stage
toe.

Nieuws van het erf
Tja, die droogte he? Het gaf in allerlei opzichten wel veel extra werk. De schapen moesten
soms wel twee keer daags twee emmers schoon water worden gebracht. In de emmers
warmde het zo snel op dat het tegen de avond nog amper drinkbaar was. En er was meer
dat dorst leed. Het stuk grond waar in het voorjaar een schuur was afgebroken was met
graszaad ingezaaid. Maar dat gras had het wel erg moeilijk. Geleidelijk aan werd het wel
groen, maar dan vooral door allerlei bodem
bedekkend onkruid zoals varkensgras. Wat het
besproeien betreft (gelukkig hebben we een pomp
voor grondwater) ging de prioriteit uit naar de
moestuin en daarna kwamen de openbare gedeeltes
van de siertuin aan de beurt. Ondertussen, nu het
weer heeft geregend, begint de boel toch weer aardig
bij te kleuren.
Gelukkig heeft de groente het erg goed gedaan, al
vrouwtjesfazant in de moestuin
waren er ook producten waar we maar kort van
konden gebruik maken omdat ze dan alweer te rijp waren. Voor de tomaten was 2018 een
topjaar en ook de aardbeien deden het prima! Momenteel zien met name de boerenkool- en
spruitjesplanten er veelbelovend uit….
Overigens heeft er wekenlang een fazant bij ons op het erf rondgelopen. Het vermoeden dat
er ergens een nest moet zitten, bleek te kloppen. Op een dinsdagochtend liep ze namelijk
met twee kuikens in de moestuin. Daarna hebben we ze echter niet meer terug gezien,
waarschijnlijk verjaagd door de hond. Hoewel de fazant de hond behoorlijk bang heeft
gemaakt…. Hopelijk hebben ze zich terug getrokken in de mais of de gerst die ons aan alle
kanten omringt.
Door het warme weer had ook het fruit het niet slecht. We hebben veel pruimen gegeten,
ook de aardbeien en bessen hebben het
erg goed gedaan. Zelfs hebben we al heel
wat vijgen uit de tuin kunnen eten. Appels
en peren hebben we ook redelijk kunnen
oogsten, hoewel een aantal appelbomen
het wat liet afweten. Al met al hebben we
toch nog 85 liter sap kunnen persen en ligt
er nog genoeg in de kelder voor lekkere
demonstratie "haren van de zeis" door Gerrit
appelmoes en stoofpeertjes.
In de wei lopen momenteel vier schaapjes. Eén ervan is het ooitje dat dit voorjaar geboren is
en qua grootte zo langzamerhand niet veel meer onderdoet voor de rest. Ze mogen met zijn

vieren de winter ingaan en over enige tijd zullen we weer een ram erbij doen om ook
volgend jaar weer jonge lammetjes te kunnen verwachten.
Ook het kippenhok is goed bezet. Er zijn 10 kuikens uitgebroed, die allemaal zijn blijven
leven. Voor twee van hen is al een nieuw tehuis gevonden. De rest zullen we over het
algemeen hier wel blijven houden. Enkel de haantjes zullen moeten verhuizen….

Waar we zoal mee bezig zijn.
Deze zomer hebben we enorm veel buiten kunnen zitten. Een heel enkele keer vonden we
het te warm, vooral ’s middags, en te koud is haast niet voorgekomen. Er ontwikkelde zich
geheel onverwacht een populair plekje
bij een bank die tegen de heg om de
moestuin stond. Een halfvolle “big bag”
met grind die ernaast stond bood
namelijk ook een of twee zitplekken. In
combinatie met een ander bankje
vlakbij en een of meer rollators
ontstond een soort van pleisterplaats
op de (terug)weg van het voeren van de
schapen. En dan zat er zomaar een man
gezellig naast de moestuin
of 8 bij elkaar. Gezellig in de luwte en in
het zonnetje…
Naast het werken met onze deelnemers, waren er ook allerlei regelzaken aan de orde. De
aanbesteding bij de gemeentes is nu net door ons afgerond, maar heeft veel tijd gevergd.
Waarschijnlijk zal dit voor grote organisaties stukken simpeler zijn want die hebben daar wel
iemand voor zitten. Maar wij vonden het erg ingewikkeld en omslachtig. Het zijn allemaal
dingen die “er bij horen”, maar we vragen ons wel eens het nut van een en ander af….
Ook moet ons kwaliteitskeurmerk dit jaar weer worden verlengd. Dit betekende ook weer
veel werk, omdat je alles wat je doet moet beschrijven en aan allerlei procedures moet
voldoen. Nou hadden we dat wel eerder gedaan, maar er was een nieuw systeem aan de
orde met veel meer eisen, zodat een groot deel weer opnieuw moest gebeuren. Hij is
ingeleverd, we verwachten deze of volgende maand de audit te krijgen en hopen dan weer
voor de komende drie jaren gecertificeerd te zijn.
In periodes met veel regen of als het erg koud is, is het nog wel eens leuk om een quiz te
doen, foto’s te laten zien of iets van bijvoorbeeld vroeger te laten zien op een scherm en
daarover te praten. We hadden hiertoe wel een TV met DVD-recorder en de mogelijkheid
om een USB-stick aan te sluiten. Het scherm was echter voor een aantal slechtziende
mensen te klein om goed mee te kunnen doen. We hebben dan ook besloten een Smart-TV

aan te schaffen met een groot scherm (165 cm diagonaal). Deze hangt nu goed zichtbaar
voor iedereen aan de muur. We hebben via You Tube al allerlei filmpjes ontdekt over
bijvoorbeeld oud-Deventer, oud-Diepenveen of het boerenleven van vroeger. En de
komende tijd komen er vast nog veel meer mogelijkheden bij!

Sallandse boerenwijsheid

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

