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ONZE NIEUWSBRIEF
Wij willen u allemaal graag op de hoogte houden van de
wetenswaardigheden en nieuwtjes op de boerderij. Daarom maken

STEDUMERWEG 7
9919TE LOPPERSUM

we iedere twee maanden een nieuwsbrief.
Veel plezier met het lezen!

0596-567252
06-53665112

INVALMEDEWERKER(S) GEZOCHT
Iets voor jou?

Vragen kunt u mailen
naar:
info@fivelstee.nl

Wij zoeken invalkrachten woonbegeleiding en dagbesteding voor 036 uur per wee Ben jij op zoek naar een werkgever die je de
mogelijkheid geeft om je werk écht te combineren met je privé? Of
dat nou je studie of je eigen gezin is? Dan hebben wij een leuke
vacature voor jou!
Neem een kijkje op
onze website:

Reactie kan je sturen naar info@fivelstee.nl

WWW.FIVELSTEE.NL

Maart 2021
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DE KRAAM
Iedere week weer anders

Aan het begin van de oprit naar Fivelstee staat onze kraam. Hij is duidelijk te zien vanaf de weg. Iedere
week staat er wel iets anders in de kraam. Wat gemaakt wordt op onze dagbesteding of geoogst wordt in
de tuin, kunt u bij ons kopen. De prijzen zijn laag, zo houden we het leuk voor iedereen. Bent u op zoek
naar een cadeautje, dan moet u zeker eens bij ons in het kraampje kijken!
We hebben deze maand uiteraard nog steeds kaarsen in de kar, nu ook nieuwe kleuren. Aan ons
kleurenassortiment zijn oranje, zwart en petrol-blauw toegevoegd.
We maken nu ook extra grote en langbrandende vierkante kaarsen. De windlichten blijven we natuurlijk
ook maken.
We hebben bubbeltjesplastic in de kar gelegd, zodat het windlicht de tocht naar huis of naar de jarige
overleeft :)
Onze biologische appelsap blijft ook te koop in de kar. Een aanrader om eens te proberen!
Sinds een tijdje hebben we veel meer kippen, dus elke week zijn er meer doosjes eieren te koop! Maar
nog steeds moet je er snel bij zijn, want ze zijn gauw verkocht :)
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DE TUIN
Een bijzonder jaar

Het is een bijzonder jaar in de tuin. Tussen de buien door was het lang wachten op het moment dat de
frees het werk van de ploeg af kon maken. Hierna was het weer nat. Zo nat dat we de tuin eigenlijk niet
op konden.

Het enige feestmaal in de tuin is nog een prei van vorig jaar. En een feestmaal is het. Kennelijk zijn
slakken ook dol op prei. Zo hebben ze er maanden niet aangezeten en ineens nu achter in Mei eten ze er
met z’n allen tegelijk van.
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Het is niet alleen de regen die tegenzit maar ook de kou. Er gebeurt nog weinig in de kas en wat er groeit,
groeit niet hard. Laatst waren er 3 warme dagen. In deze paar dagen kwamen de meeste plantjes toch
ineens boven maar echt groeien wil het nog niet. De komkommers zijn net groot genoeg om in de volle
grond te zetten.

De eerste Hendriks reuzen komen ook weer boven.

Afgelopen winter hebben we weer bloempotjes geverfd. Deze kunt u binnenkort gevuld met afrikaantjes
in de verkoop kar vinden. De groenten laten nog even op zich wachten maar met warmer en droger
weer op komst heb ik er alle vertrouwen in dat het ook dit jaar weer goed gaat komen
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BEESTENBENDE
Nieuws uit de Dierenstee

De vorige keer hebben we al verteld dat de lammetjes geboren zijn. We hadden echter nog niet verteld
dat er in het totaal vijf lammetjes geboren zijn; drie rammetjes en twee ooitjes.
Eén van de lammetjes had een kleine achterstand bij de geboorte. Daarom hebben wij hem, met z’n
allen, bijgevoerd en inmiddels is Ieniemienie flink gegroeid en gezond.

Ook zijn alle schapen en lammetjes inmiddels naar buiten. Voor de volwassen schapen was dit de eerste
keer weer na de winter. En voor hen was het dan ook één groot feest 
Voor de lammetjes was alles nieuw: het gras, de bomen, de vogels en noem maar op. Ze waren echter al
snel gewend en genieten volop van de buitenlucht.
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Helaas is er ook verdrietig nieuws te melden  Ons oudste schaap, “Oma Lammie”, is helaas op 13 jarige
leeftijd overleden. Oma Lammie is op de boerderij geboren, is door de boerin met de fles grootgebracht
en heeft al die jaren een heleboel mensen blij gemaakt.

Rust zacht lieve Oma Lammie
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Het positieve nieuws is dat er een kauw bij de boerderij is die, zoals het er nu uitziet, een nestje aan het
maken is op de boerderij. En voor het maken van het nestje gebruikt ze, behalve verschillende takjes en
en blaadjes, ook de wol van onze schapen 
Nog meer geboortenieuws. Bij de duiven zijn ook weer eieren uitgekomen Uit één daarvan is een heel
mooi duifje gekomen die wij de naam “Meneer Nilsson” hebben gegeven. Op deze foto is Meneer Nilsson
nog heel erg jong:

En nog even een update over poes Zus. Zij voelt zich inmiddels steeds meer thuis. Ze struint op haar
gemak door de boerderij heen en gaat zelfs al naar buiten om een een luchtje te scheppen. Naast Zus
hebben we nog 3 andere katten op de boerderij. Maar daarover de volgende keer meer 

Tot zover het nieuws vanuit de Dierenstee.
Tot de volgende keer 
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DE POLLEPEL
Recept uit eigen keuken
Dit keer van Ina
Ovenschotel voor 4 personen:
125 gram gerookte spekjes
5 grote aardappels
400 gram spitskool
Half bakje roomkaas
Een grote ui
Bereiding:
-Verwarm de oven voor op 180 graden
- Bak de worstjes in een aparte koekenpan
-Kook de aardappels gaar en maak er aardappelpuree van
- nootmuskaat, beetje zout en peper er over heen doen
-Kook de spitskool kort
-Bak eerst de spekjes en voeg een grote ui toe
-Doe de spitskool in de ovenvaste schaal
- Doe hierop de spekjes en ui
- De roomkaas hierover verdelen
- Nu de aardappelpuree eroverheen doen, netjes met een vork erover heen strijken
- 15 min in de oven
- Haal de ovenschaal uit de oven en doe de worstjes erop
EET SMAKELIJK
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MOGEN WE EVEN AAN U VOORSTELLEN?
Onze stagiaire Ursula
Ik ben Ursula en ik doe de opleiding
Begeleider specifieke doelgroepen in Groningen.
In het verleden heb ik in de zorg gewerkt,
de laatste jaren heb ik bij de Marne mosterdfabriek gewerkt.
Ik vind het leuk om een vrolijke dag met elkaar te maken,
en ook serieus te kunnen luisteren naar verhalen
en te leren hoe ik deelnemers moet
begeleiden bij hun werkzaamheden.
Thuis heb ik een kat, genaamd Chanel.

Onze vrijwilliger Johan:
Kan je aan de lezer van de nieuwsbrief vertellen wie je bent?
Ik ben Johan, 54 jaar en woon in Bedum
Hoe ben je in aanraking gekomen met Fivelstee?
Doordat ik voorheen bij het bouwbedrijf
(op dezelfde locatie als de zorgboerderij) werkte kwam ik
uiteraard in aanraking met Fivelstee.
Wat doe je als vrijwilliger voor Fivelstee?
Vrijdagmiddag is mijn vrijwilligersmiddag.
Dan wordt er, als het goed is, getimmerd. Maar...ik doe
ook de meest uiteenlopende werkzaamheden.
Waarom zou je anderen aanraden om vrijwilliger te worden?
Het vrijwilligerswerk is leuk, beter dan thuis rond hangen.
Voor wie het ook wil, zal ik het zeker
aanraden!
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BOUWWERKZAAMHEDEN
Twee nieuwe appartementen en een carport in de maak.

Op het terrein van Fivelstee wordt flink gebouwd.
Naast de kamers die in de boerderij beschikbaar zijn voor begeleid wonen, worden er namelijk twee
nieuwe appartementen op het terrein gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden hiervoor zijn in volle gang.
Onder deze appartementen komt een carport. De vier parkeerplaatsen zullen voorzien zijn van
oplaadpunten voor elektrische auto’s.
De planning is dat de ruwbouw vóór de zomervakantie klaar is. Sinds de vorige nieuwsbrief is er hard
gewerkt aan leidingen, fundamenten, uitgraven, betonstorten, meten en denken…Zoals u op de foto kan
zien is inmiddels het fundament klaar.
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vorderingen.
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DE VOLGENDE KEER IN DE NIEUWSBRIEF
Een tipje van de sluier…
In de volgende nieuwsbrief kunt u het vervolg lezen van de bouwwerkzaamheden, zal één van onze gewaarde
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, krijgt u het favoriete recept van Danny en zal nog een andere stagiaire
zich ook aan u voorstellen. Tot snel!
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Aandacht voor elkaar

