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Hier is die dan weer!! De Hosvazze krabbel. Met dit 

persoonlijke krantje van de Boerderij geven wij u 

een unieke kijk in wat er de afgelopen tijd is 

beleefd op de boerderij. Nu is er laatste tijd veel 

gebeurd op de Hosvazze. Zo kunt u teruglezen over 

verbouwing, de nieuwe clubjes en interviews met 

onze nieuwe collega’s. De artikelen die u hier leest 

zijn zoveel mogelijk gemaakt door deelnemers zelf 

van de boerderij, en ik zou daarom graag ook alle 

hulpredacteurs willen bedanken voor hun hulp bij 

het maken van deze Hosvazze krabbel. Ik wens u 

veel lees en kijk plezier! 

 

Ward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de verbouwing zijn de binnenstallen verbouwd tot een groeps/ zitruimte. Voorheen 

zaten hier de Paarden, Konijnen, cavia’s en hamsters. Nu staan hier allemaal nieuwe tafels, 

stoelen en banken. Ook is hier een keuken gebouwd. er staat hier ook een nieuwe kaste, een 

grote klok en tafelvoetbal. Gelukkig hebben wij ook een heel mooi nieuw dak boven ons hoofd 

en zitten wij lekker droog. Tijdens verbouwing hebben wij op veel verschillende plekken 

gezeten: In de oude keuken, van achter bij de vissen, bij de ingang en in de verschoningsruimte. 

Nu hebben wij gelukkig een mooie grote plek om te zitten. Tijdens de verbouwing hadden wij 

soms wel last van het geluid, maar wij hebben er iets moois voor terug gekregen. De buitenkant 

is ook vernieuwd en er zijn nieuwe planken tegen de muur gemetseld. Het kantoor boven is ook 

groter en mooier geworden. De meeste ruimtes zijn ook opnieuw geverfd.                                                    

Wij willen de werkmannen bedanken voor hun werk dat zij geleverd hebben.  

                              Marion & Milan  

 



  

                                      



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Foto’s en tekst van Sterre 



 

 

Maandag 28 juni 2021 

Bezoek van Dhr Gerben Dijksterhuis Burgemeester van Borsele. 

 

                              

Vanmiddag liep de burgemeester van de gemeente Borsele een middagje zomerstage bij ons. 

Het was een erg gezellige middag. 

Wij hebben de gewone middagplanning gevolgd en dus een wandeling met het ophalen van de schillen gedaan. 
Onderweg gezellig gebabbeld.  

Daarna in de moestuin gekeken bij alles wat groeide. Water geven was niet nodig, het had genoeg geregend. 

Daar even gezeten en onze voorbereide vragen aan hem gesteld.  

We zijn veel over hem te weten gekomen.  

Zo weten we nu dat hij al 4 jaar burgervader is van Borsele. Hij vind het fantastisch leuk, en kent nu al veel 
mensen en bedrijven.  

Ook weten we nu dat er geen opleiding bestaat tot burgemeester, maar wel moet je veel weten van de 

politiek, met mensen moet kunnen omgaan, en beslissingen durven nemen. Het is een baan voor 24 uur per 

dag. Zelfs s ‘nachts moet je bereikbaar zijn. Tijdens vakanties neemt een wethouder het over en die is dan loco 

burgemeester. 

We weten nu ook dat er een medaillon aan zijn ambtsketting hangt met een afbeelding van het wapen van de 

gemeente en aan de andere kant het wapen van het rijk. Deze ambtsketting draagt hij alleen bij het knippen 

van een lintje, een gouden bruiloft, of bij het voorzitten van een raadsvergadering. Dan draagt hij het embleem 

van de gemeente naar de voorzijde. Bij landelijke ontmoetingen draagt hij het embleem van het rijk naar 

voren.  

Ook heeft hij al verschillende bekende mensen ontmoet zoals: prinses Margriet en prinses Beatrix. Ook enkele 

ministers en staatsecretarissen . 

We weten nu ook dat hij het niet zo op grote paarden heeft. Deze moesten naar stal gebracht worden , maar 

hij ging liever de koffie voor ons zetten.  Tijdens het drinken hiervan nog gezellig met iedereen gebabbeld. Hij 

was zeer geïnteresseerd in iedereen. 

Enkele dagen later werd er een grote slagroom taart afgeleverd als bedankje van hem.  



 

 

Op de boerderij hebben wij vaak een tekort aan voetballen. Dit 
komt omdat wij er veel kwijtraken en er stuk gaan, en wij graag 
voetballen. Wij hebben heel veel voetbalclubs gemaild of zij toevallig 
voetballen over hadden voor ons die wij konden gebruiken op de boerderij. wij 
gaven de hoop bijna op totdat opeens Excelsior ons terug mailde en ons 
uitnodigen op er langs te gaan. Hier zeiden natuurlijk geen nee tegen en 
waren hier enorm verrast en blij over. Dus op een vrijdagmiddag zijn wij met 
bus vol deelnemers naar Rotterdam toe gereden. Naast de vijf voetballen die 
wij van Excelsior kregen, kregen wij ook een rondleiding. mochten wij op het 
voetbalveld staan en een balletje trappen, en als grootste verrassing mochten 
wij ook nog het damesteam interviewen en mee op de foto. Toen wij weer naar 
huis wilden kregen wij nog excelsior bandjes mee en zelfs de kerstboom die 
de aardige meneer van excelsior over had. Hij vertelde ons dat wij zeker nog 
een keer langs mochten komen. Het was een leuke en geslaagde dag, 

 

Milan, Marion en Koen                    

 

 

 



Konijnenren binnentuin                                                                       

 

Wij hebben op de boerderij een nieuwe konijnenverblijf. 

Dit verblijf is gemaakt door Arjan met behulp van een aantal deelnemers. Wij 

zijn hier heel blij mee. 

Hier verblijven nu vijf konijnen dit zijn allemaal vrouwtjes. Zij zitten nu 

lekker warm. 
 

Door Milan 

 

 

 

 

 

  

 

  



Judith heeft ons helaas verlaten. zij was op 1 maart gestopt. 

Judith was op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

wij vinden het heel jammer maar begrijpen het wel 

wij willen haar bedanken voor al haar inzet die zij geleverd heeft. 

door Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview Juliëtte 

Hoe heet Jij = Juliëtte Belde 

Hoe oud ben jij = 24 jaar 

Wat heb jij hiervoor gedaan = net 

afgestudeerd Hbo social work 

Welke dagen ben jij er = Woensdag en 

Zaterdag 

Werk jij nog ergens anders = Werk alleen hier 

Heb jij huisdieren = Een waterschildpad Tutu 

Heb jij het hier naar jouw zin = Jazeker 

Waar woon jij = Middelburg, al heel mijn 

leven 

Ik woon nog thuis 

Heb jij een vriend = Ja 

Wat vind jij leuk om hier te doen = Knutselen 

en met kinderen naar het strand gaan 

Heb jij hobby’s = Huisjes knutselen 

Sport jij = nee 

Heb jij nog broers of zussen= 1 zus die is 27 

jaar. 

 

Door: Milan & Wilson 



 

 

Naast de kookclub hebben wij afgelopen tijd ook twee nieuwe clubjes gehad om de boerderij. Namelijk de 

Spelletjes club en de woudlopers club. De kookclub is er elke zaterdag en de woudlopers en spelletjesclub is 

er om de maand.  Dit om nog meer afwisseling te kunnen bieden aan de ochtend taken op de boerderij. 

 

 

  



 

Interview : Ilana  

door Milan & Marion 

milan = Wat vond jij van deze weken: 

Ilana: Heel erg leuk en gezellig. ik heb 

veel dingen gedaan en geleerd 

Marion  = Wat heb jij allemaal geleerd?  

Ilana = ik heb ervaring geleerd met een 

nieuwe doelgroep. ik had eerst nog nooit 

gewerkt met mensen zoals jullie 

Milan : Wat vond jij het leukste = 

Ilana= De afwisseling in de groepen en 

activiteiten. Ik houd van de vrijheid hier. 

Milan = heb jij iets gemist hier? 

neehoor het ging prima 

Marion = Kom jij nog een keer terug? 

Zeker weten 

en ik kom in de vakantie hier werken  

Heb jij nog een stage adres voor volgend 

jaar? milan 

dit is nog onbekend voor mij wie weet bij 

het Gors. 

Marion = Oowhja hoe oud ben jij? 

Ilana = 17 jaar 

Marion  =Heb jij nog huisdieren?  

ja een poes, Twister en een konijn, Hein 

Milan =wat is jouw opleiding? 

sociaal agogisch werker 

 

 



  

 



  

 

channel is een poes/kat die heel speels is 

 

Channel is een jonge poes van 1 jaar oud met 

veel energie 

Een koe want ze een gras 

Een hond want ze rent agter een stok aan die je 

weg gooit 

En cavia wat ze zit vaak bij de caviaas 

Een konijn want ze eet konijnen voer 

Een paard want ze slaapt soms op het hooi 

Een poes want dat is ze gewoon 

 

Ze eet gras want dat zit er een haarbal een vast een haarbal is een 

bal van haar die maakt ze van haar vagt 

Achter een stok aan omdat ze heel speels is en denkt dat ze dat 

kan eten/bijten  

Ze zit bij de caviaas omdat ze dat gezelig vint 

Konijnenvoer omdat ze dat leker vind en het gezellig is  

Bij de paarden omdat ze dat gezelig vind daar en het hooi lekker 

warm ligt 

Een poes want dat is ze gewoon 



Droge brokjes 

Katten zakjes sogtens de helft en s middags de andere helft van het 

katten zakje 

Gras 

Konijnenvoer 

Stokjes  

Pennen 

Muizen en ratten 

Water 

Melk 

Ja want soms verstopt ze zich in een oranje container 

Ze laat je schrikken als ze langs je rent 

 

Ja als we de schilen ophalen dan loopt ze wel eens mee 

Naar het strantje/vijvertje 

Tijdens het werken 

Als je binnen komt 

 

Door : Marion 

 

  



 

 

 

 

 


