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Nieuwsbrief stichting VZW 

Nr 7. Juni 2022 

Dit is de zevende nieuwsbrief van 
Stichting VZW. Stichting VZW is 
opgericht eind 2017 om de zorgboerderij 
te ondersteunen in hun zorg voor 
volwassenen en ouderen met een 
beperking. Hopelijk wilt u in 2022 ook 
weer doneren. NL15 RABO 0323 4968 
22 t.n.v. St. VZW. Wilt u de nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, dan kunt u zich 
afmelden via stichtingvzw@gmail.com 
Veel leesplezier toegewenst! 

Excursie Vogelwacht 

Twijzelerheide. Op 20 

mei maakte 

Zorgboerderij de 

Witrik onderdeel uit 

van de excursie. De 

afgelopen jaren hebben 

bezoekers nestkastjes 

gemaakt voor de 

Vogelwacht. Ook 

bevinden zich op het 

erf en in elzensingels 

en houtwallen van de 

landerijen veel vogels. 

Pytsje heeft de leden 

enthousiast kunnen 

vertellen over de 

boerderij en de 

zorgboerderij.  

 

Open dag zaterdag 27 augustus 2022  

Noteert u vast de open dag in uw agenda? Van s’ochtends 

10.00 tot s’middags 16.00 bent u en uw familie, vrienden 

en kenissen welkom. Deze open dag maakt deel uit van 

het jaarlijkse Brommels Bramenfestijn.  

mailto:stichtingvzw@gmail.com
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Mijn naam is Jacob Wiersma. Inmiddels bezoek ik zorgboerderij De Witrik 
alweer drie jaar. Voorheen waren mijn werkzaamheden het plaatsten van 
aluminium staal en kunststof kozijnen en het plaatsenvan glas. Door ziekte 
ben ik 100% afgekeurd. Ik mag graag fietsen en ik geniet van het mooie weer. 
Thuis doe ik kleine klusjes. Onlangs heb ik het hondenhok gerepareerd. Mijn 
vrouw is gastouder en de oppaskinderen gebruiken het hondenhok nu als 
speelhuisje. 
 
Via de NAH zorg (Niet Aangeboren Hersenletsel) was ik 1 middag in de 

week samen met iemand op pad. Graag wilde ik meerdere dagen iets doen. 
Via een kennis hoorde ik over zorgboerderijen. Op het 
internet zijn wij gaan zoeken naar zorgboerderijen in de buurt en zo kwamen 
wij terecht bij De Witrik. Er is hier van alles te doen. De dieren voeren, 
schoonmaken, hekken repareren en takken zoeken (landsschapsonderhoud) 
in het weiland. Ook het hout hakken (voor de zakken met aanmaakhout) doe 
ik graag. Het aanmaakhout wordt verkocht en de opbrengst is voor de 
Stichting Vrienden van de zorgboerderij De Witrik. 
 
Ook vind ik het leuk om op zijn tijd wat anders te doen. Zo heb ik laatst een 
bijenhotel gemaakt. Wat 
ik vooral fijn vind aan het bezoeken van de zorgboerderij is, dat ik onder de 

mensen ben, dat ik wat te doen heb en vooral dat er geen druk is op de 
werkzaamheden die ik doe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie Plaatselijk belang  

Op 1 april 2022 hebben Pytsje en 

Janneke samen een gastlezing 

gegeven over de zorgboerderij 

tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk 

Belang Twijzelerheide. Mede 

dankzij een mooie diapresentatie 

konden zij het publiek vertellen 

wat er op de zorgboerderij gebeurt 

en wat zij voor betekenis heeft 

voor haar bezoekers en hun 

naasten. 

 

Stabiele kruiwagen.  
 

Van het Stipe NOF Fonds 

hebben de bezoekers in het 

voorjaar een stabiele 

kruiwagen ontvangen. De 

kruiwagen wordt voor 

verschillende doeleinden 

gebruikt. O.a. voor het 

vervoeren van materialen, het 

zagen van hout etc. De 

kruiwagen heeft 2 wielen en een 

ijzeren frame om de bak te 

ondersteunen. Doordat de 

kruiwagen twee wielen heeft is 

er minder sprake van 

kantelgevaar. Bezoekers van de 

zorgboerderij kunnen hier veilig 

mee werken.   
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  Vrijwilligers op Zorgboerderij de Witrik. De 

zorgboerderij kan niet zonder haar vrijwilligers. Graag 

stellen we aan u voor één van de vrijwilligers,  

Mijn naam is Tonny Goettsch, ik ben 68 jaar, woon  in 

Surhuisterveen. Mijn roots liggen op de Veluwe, maar 

woon al langer in Friesland dan in mijn geboortedorp.  

Sinds eind februari van dit jaar doe ik vrijwilligerswerk 

bij de zorgboerderij De Witrik.  

De laatste 18 jaar heb ik bij De Kruidhof in Buitenpost 

gewerkt en in het voorjaar van 2020 kon ik met pensioen. 

Helaas was er op dat moment Corona-uitbraak en 

daardoor aan huis gebonden. 

Voorjaar 2022, gelukkig weer terug naar normaal, 

vrijwilligerswerk genoeg, maar wat kies je dan. De 

doorslag voor mij,  gaf een mooi en enthousiast artikel in 

de Feanster over de Witrik. Zorg en er zijn voor je 

medemens, op een biologische zorgboerderij. 

Ik help op maandag en dan zijn we  met 3 vrijwilligers 

met de begeleiding en hebben we zo onze eigen 

werkzaamheden. We starten in huiselijke sfeer met 

koffie, waar o.a. het afgelopen weekend voorbij komt. 

Daarna doen gevarieerde werkzaamheden, zoals 

gezamenlijk plantenbakken vullen, voorbereidingen 

treffen voor de warme maaltijd, wandelen door de 

moestuin, de pas geboren kalfjes opzoeken die bij de 

koeien in de stal liggen (zoals het hoort), de cavia’s, geit 

en konijn voeren, samen met de hond aan de wandel en 

niet te vergeten …. spelletjes doen. Sjoelen, 

hersenkrakers of buiten jeu de boules spelen, wat we ook 

doen, de vonken spatten eraf, lekker fanatiek, maar o zo 

gezellig.  

Verder is tuinieren een hobby, sporten doe ik graag en 

fietsen of wandelen in de natuur. En familie bezoekjes 

afleggen, o.a. regelmatig naar Duitsland waar mijn 

tweelingzus woont.  

Het helpen op de zorgboerderij geeft mij veel 

voldoening, fijn dat ik mijn steentje kan bijdragen om 

met de bezoekers een zinvolle dagbesteding te realiseren.  

 

 

 

 

 

Therapiehond Balou 

In de afgelopen periode heeft Johannes samen met hond Balou een aantal keer de zorgboerderij bezocht. Als 

onderdeel voor de opleiding het inzetten van een therapiehond in de zorg heeft hij samen met de bezoekers van de 

zorgboerderij verschillende opdrachten uitgevoerd. Leerzaam voor zowel Balou, Johannes, begeleiding en de 

bezoekers. 
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  Gerda maakt prachtige handgemaakte 

ansichtkaarten. De ansichtkaarten zijn zowel 

met als zonder thema. De kaarten zijn 

verkrijgbaar zowel bij de kraam bij de weg als 

in de zorgboerderij. Heeft u specifieke 

voorkeuren dan kunt u dit ook aangeven.  

Eén kaart kost 1 euro en zes kaarten 
kosten 5 euro 
 

 

 

Mooi droog aanmaakhout voor de houtkachel te 

koop! 

 

De afgelopen 2 jaar zijn bezoekers van de 
zorgboerderij bezig met het maken van aanmaakhout. 
Van o.a. resthout wordt aanmaakhout gemaakt. Eén 
van de vrijwilligers zaagt ze eerst in stukken. En 
bezoekers van de zorgboerderij zorgen ervoor dat dat 
het in kleinere stukken wordt gemaakt. Een zinvolle 
klus die men zittend kan doen in de stal gezellig 

tussen de koeien. Het aanmaakhout wordt bewaard in 
netten. 
Er zijn inmiddels 2 soorten gewichten zakken. Zakken 
met aanmaakhout van 6 kg en van 3 kg. 
 

Een zak aanmaakhout van 6 kg kost 5 euro. En 4 
zakken voor 15 euro.  

Een zak aanmaakhout van 3 kg kost 3 euro. En 4 
zakken voor 9 euro.  
 
De opbrengsten komen ten behoeve van het op de weg 
houden van de aangepaste auto. 

 

 

Stichting VZW zamelt ook in: 

✓ Lege statiegeld flessen 

✓ Poiesz zegelkaarten of zegels 

✓ Coop spaarzegels 

✓ DE en Pickwick spaarpunten 

✓ Lege inktpatronen 

Helpt u mee? 
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Flessenactie Coop Buitenpost 

In 2022 mochten we met Stichting 

VZW mee doen aan de flessenactie van 

Coop Buitenpost. Eén van de 

vrijwilligers heeft in de zomer samen 

met twee bezoekers van de 

zorgboerderij de cheque in ontvangst 

mogen nemen. Stichting Vrienden van 

Zorgboerderij de Witrik heeft een mooi 

bedrag ontvangen voor de aangepaste 

auto, namelijk E537,46. De auto wordt 

dagelijks gebruikt om de bezoekers die 

in de regio wonen op te halen en weer 

naar huis te brengen. Wij danken Coop 

Buitenpost (nu Plus) en natuurlijk ook 

degenen die mee hebben geholpen op 

welke wijze dan ook.  

Voor de mensen die regelmatig de zorgboerderij bezoeken weten dat 

Haye Holtewes prachtige voederhuisjes en nestkastjes maakt. De 

afgelopen jaren heeft hij samen met andere bezoekers en vrijwilligers 

voederhuisjes en nestkastjes gemaakt. De nestkastjes wil hij aanbieden 

voor de stichting. De opbrengsten zijn geheel voor de stichting en met 

name voor het op de weg houden van de aangepaste auto. Hieronder 

laten wij de nestkastjes zien. Ze kosten E50,- per nestkastje.  
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De stichting wordt o.a. ondersteund door de volgende organisaties: 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Stichting 

Gezondheidszorg 

Spaarneland 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


