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Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren 
en boerinnen, 
  
We kijken terug op een zomer waarin nou niet 
bepaald sprake was van ‘komkommertijd’. 
Hopelijk heeft iedereen toch kunnen opladen en 
kunnen genieten of fijn kunnen werken met het 
mooie zomerweer. 
 
Degenen die in Oostenrijk op wandelvakantie 
waren hebben misschien al te maken gehad met 
de nieuwe regels voor ‘Contact met koeien’. In 
de bergen mag er geen oogcontact met koeien 
plaatsvinden en wanneer de koeien desondanks 
agressief worden, dienen de toeristen rustig te 
blijven. Deze regels zijn opgesteld nadat een 
toeriste in de bergen door een kudde van twintig 
koeien en kalveren is doodgetrapt. Je vraagt je 
dan wel af wat er precies gebeurd is dat het zo 
uit de hand liep. 
 
Met het bestuur waren we vooral in mei en juni 
op de boerderijen te vinden. Een vol weekend 
was met name het weekend van 21 en 22 juni 
omdat toen ook het Lekker naar de 
Boerweekend was waar een paar AEK-bedrijven 
aan deelnamen. Zo togen Tineke en Liesbeth 
naar Vorden om kennis te maken met een 
nieuwe AEK-boer, en Frits stond paraat op de 
open dag van boerderij De Groene Griffioen in 
Weesp. We raken door het bijdragen aan deze 
activiteiten behoorlijk ingevoerd in de opbouw 
van ons kraampje en de werving van nieuwe 
adoptievrienden. Ook de koedobon is aan de 
kraam te koop of kan worden besteld en ja hoor, 
dat loopt! We hebben nu tegen de veertig 
bonnen verkocht, dus de boeren kunnen mensen 
op het erf verwachten die met een bon in de 
hand komen ‘shoppen’. 

Met de komst van de koedobon hebben we met 
het bestuur besloten om vijftien euro inschrijfgeld 
af te schaffen. Hier zijn de boeren al enige tijd 
geleden over geïnformeerd, maar ik meld het 
nogmaals om de drempel voor nieuwe 
adoptievrienden te verlagen. 
 
De advertenties die we in de Margriet More en 
de glossy KOE hebben geplaatst in het begin 
van dit jaar waren kostbaar en we weten niet of 
zij hebben bijgedragen aan onze naams-
bekendheid of aan de toename van het aantal 
adoptievrienden. Op dit moment hebben we 
geen grote advertenties voorzien. Echter, we 
hebben gelukkig na lange tijd en met dank aan 
Anne-Marie, weer een Facebookaccount 
werkend met de naam Adopteer Een Koe. Bij 
Nieuwtjes meer hierover. Daarnaast proberen we 
onze website steeds up-to-date te houden 
samen met de boeren die hun open dagen op de 
agenda zetten. 
 
Het laatste nieuws op het gebied van de website 
betreft het landkaartje bij Boerenoverzicht de 
boeren kunnen nu zelf de kleur van hun vee 
kunnen aangeven. Vooralsnog hadden we alleen 
zwartbont vee op de kaart van Nederland, maar 
we zien direct al dat de boeren hun ikoontje 
inkleuren volgens de kleur van hun vee. Zo wordt 
de landkaart steeds bonter, erg leuk! 
 
Verderop in deze Nieuwsbrief is te lezen dat 
twee geheel verschillende boerenbedrijven zich 
hebben aangesloten bij Adopteer een Koe. De 
een is kleinschalig en biologisch en de ander 
gangbaar en met een grote veestapel. De 
overeenkomsten tussen beide bedrijven zijn 
weidegang, duurzame bedrijfsvoering en passie 
voor koeien. 
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Wij denken dat deze diversiteit bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid voor burgers om een koe te 
adopteren bij een bedrijf dat hen aanspreekt. 
 
 

 
Een mooie nazomer gewenst! 
Namens het bestuur, 
Olga Schmidt 
 

 
Koeien weer in de wei - Beeld en bewerking: zoomfactory 

 
 
 
 
 

 
 

Koeien en Kunst: drinkhoorns 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wikipedia, ikhebeenvraag.be 
 

 
Een drinkhoorn is de hoorn van een dier die 
gebruikt wordt om uit te drinken. Drinkhoorns 
werden onder andere gebruikt door de oude 
Germaanse volkeren, zoals de Vikingen, Saksen 
en Friezen, maar er zijn ook aanwijzingen dat 
veehoudende volkeren in bijvoorbeeld Azië en 
Afrika de hoorns van hun vee gebruikten om uit 
te drinken. 
 

 

 
Drinkhoorn 1550 Roordahuizen 

 
Zelf een drinkhoorn maken? Lees dan hier hoe 
dat moet. (Met dank aan het Eindhoven 
museum.) 
 

http://www.adopteereenkoe.nl/file.php?id=125
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Drinkhoorn 1884 Noors Volksmuseum 

 
Voor de Germaanse drinkhoorn werd gewoonlijk 
een hoorn gebruikt van de oeros of de wisent. 
Vaak werden er afbeeldingen van goden of 
runen ingekerfd. De rand en het uiteinde werden 
vaak afgezet met een laagje van goud of zilver.  

 

Helmen met hoorns 

De Vikingen droegen geen helmen met hoorns. 
Wel gebruikten Germanen tot de 7de eeuw 
soms mutsen of helmen met hoorns voor 
religieuze ceremoniën, en tijdens de late 
middeleeuwen, pakweg na de 11de eeuw, 
vonden ridders het mooi om tijdens toernooien 
heel opvallende helmen te dragen, soms met 
ossenhoorns, of met een groot paar vleugels.  
Maar de Vikingen, die hadden hun beste periode 
daar net tussen, van ongeveer 800 tot 1000. 
Bovendien is het niet echt praktisch in een echt 
gevecht op een boot of te voet, zo'n groot, breed 
ding op je hoofd te dragen. 
 
 

 
British Museum Waterloo helmet 
 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Koeienfilmpjes 
 

Het Klokhuis: Boter 

 
 
 

Het Klokhuis brengt al bijna 25 jaar educatieve programma’s 
waarin feit en fictie, educatie en amusement en ernst en humor 
worden afgewisseld om kinderen op een leuke manier wat bij te 
brengen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Vorige 
maand verscheen een aflevering over boter. Misschien bent u 
geen kind meer, maar dan toch raden we u aan te kijken, want 
ook voor volwassenen is het boeiend! 
 
Klik hier om de uitzending te bekijken. 

 

  

http://youtu.be/p180MIR3uTM
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Friese roodbonte koe zoogt kalf 

 
 
 
 

Niet zo’n bijzonder filmpje, denkt u misschien, maar de meeste 
kalveren worden na de geboorte van de moeder gescheiden. 
De biest – de eerste melk na de bevalling – vol belangrijke 
antistoffen, krijgen de kalveren vaak uit de fles. Een kalf dat bij 
de moeder drinkt is dus uitzonderlijker dan u denkt. AEK-
boerderijen Buitenverwachting, Obio en Schoonderbeek 
hebben hun adoptiegelden van 2013 overigens ingezet om hun 
kalveren langer bij de koe te houden (zie AEK Nieuws). 
 
Klik hier om het filmpje te bekijken. 

 
 

 

 
 

 

Boerderijberichten 
 

Toegetreden in 2014 

 

 
Locaties van de bedrijven 
 
Eind mei heeft Arjan Wijnstra van Groot 
Brandenborch (klik hier) in Vorden besloten zich 
bij Adopteer een Koe aan te sluiten. Groot 
Brandenborch is een kleinschalige biologische 
boerderij met koeien van het MRIJ-ras. Naast 
koeien zijn er op Groot Brandenborch paarden, 
varkens en kippen te bewonderen.  
 
Begin juni meldde Kristel Dullens van de 
Waalheimerfarm (klik hier) uit Walem (Zuid-
Limburg) zich aan. De Waalheimerfarm heeft 
220 koeien en kalveren en daarnaast een 
kampeerboerderij en een vakantiewoning. Ze 

telen zelf snijmaïs en gras voor de 
wintervoorraad voor de koeien en incidenteel 
aardappelen of granen. 
 
Beide bedrijven zijn eraan gewend om ‘volk op 
het erf’ te hebben en staan open voor 
uitwisseling met burgers. Wij wensen hen 
beiden veel succes en mooie verbindingen toe! 
 

Nieuwsbrief van Boerderij Hazenveld  

Op 19 juni ontvingen de adoptievrienden van 
boerderij Hazenveld onderstaande uitnodiging 
van boerin Marianne en boer Piet: 
 

 
Kalfjes Hazenveld 2014 

 
 

http://youtu.be/khOgDE_9m3U
http://www.grootbrandenborch.nl/
http://www.waalheimerfarm.tk/
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Dag allemaal, 
 
Zaterdagmorgen om circa half elf gaan de 
eerste vier kalfjes de wei in. Ze zijn voldoende 
ingeënt en hebben daardoor voldoende 
weerstand tegen longworm. Het vijfde kalfje 
moet nog even wachten, maar die is ook een 
poosje later geboren. 
 
Met het insemineren gaat het uitstekend, de 
koeien en pinken laten in de wei goed zien dat 
ze tochtig zijn en geregeld staan er twee of drie  

 
 
te wachten op het erf tot ze geïnsemineerd 
worden. Spannende weken komen eraan, want 
zijn ze nu drachtig of worden ze na drie weken 
weer tochtig? 
 
 
Willen jullie zaterdag komen kijken, zoals altijd: 
van harte welkom! 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adoptieboer in Beeld: Kees Nieuwendijk, Aemestellehoeve 

Boerenbedrijf op een unieke plek

 
Kees tussen zijn koeien - Bewerking: zoomfactory 
 

 
 
Kees Nieuwendijk springt niet graag in het 
diepe. Zijn boerenbedrijf, de Aemestellehoeve, 
is al veertig jaar in de familie en is stukje bij 
beetje uitgebreid tot het bedrijf dat het nu is: een 
melkveehouderij, schapenhouderij, 
boerencamping, boerenterras en boerenwinkel. 
“Het is zo gegroeid, alleen de boerencamping 
was wel een grote sprong”, aldus Kees. 
 
De Aemestellehoeve ligt in een grote ongerepte 
polder, zo’n tien kilometer bij Amsterdam 
vandaan, een unieke plek. Kees: “In de zomer 
komen hier veel fietsers uit de stad om van het 
platteland te genieten. We wonen in het grootste 
onbebouwde gebied in de Randstad, met veel 
weidevogels en prachtige vergezichten. Die 
fietsers brachten ons op een idee. Mijn vrouw en 
ik hebben een terras gemaakt waar gasten iets 
kunnen eten en drinken. Dat werd een groot 
succes.”  

Familiebedrijf 

De vader van Kees begon veertig jaar geleden 
als boer. Kees zelf stapte in 1990 in het bedrijf. 
Samen hadden ze dertig stuks vee, maar Kees 
werkte daarnaast bij een aannemersbedrijf 
‘buiten de deur’ zoals hij dat noemt. Ze hielden 
eerst vleesvee en langzamerhand stapten ze 
over op dubbeldoelkoeien door hun kudde te 
kruisen met Maas-, Rijn- en IJsselvee (MRIJ). In 
1995 werd de stal uitgebreid en kwamen er 
twintig koeien extra bij en het nodige jongvee. In 
2006 nam Kees het bedrijf helemaal over, 
hoewel zijn vader nog steeds de koeien molk, 
tweemaal per dag.  
 

Boerencamping 

Hoewel Kees gewend is om voorzichtig te werk 
te gaan heeft hij met zijn vrouw Nicole drie jaar 
geleden een grote stap gezet door een 
boerencamping te openen. Kees verzorgt onder 
andere rondleidingen voor de campinggasten. 
“Mensen zijn wel geïnteresseerd in het vak, 
maar het blijft oppervlakkig. Adopteer een Koe is 
een mooie stap naar wat meer verdieping, al 
zou ik graag wel meer adoptievrienden willen 
hebben dan de vier die er nu zijn”, aldus Kees. 
 

Ambachtelijke slager 

Kees: “De burgers hebben een iets te 
romantisch beeld van de veehouderij. Ze 
denken bijvoorbeeld dat koeien zo’n twintig à 
vijfentwintig jaar op de boerderij blijven en dan 
met pensioen gaan. Maar onze koeien blijven 
zeven à acht jaar op het bedrijf, elk jaar krijgen 

http://www.boerententencamping.com/
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ze een kalf en daarna worden ze geslacht.” Dit 
bracht Kees wel op het idee om in de 
boerderijwinkel naast de kaas, limonade en ijs, 
ook vleespakketten te verkopen. Afgelopen 
voorjaar hebben ze een koe laten slachten bij 
een ambachtelijke slager in Abcoude. Kees en 
Nicole waren daar bij aanwezig. Kees: “Nicole 
was bang dat het wreed zou zijn en dat er ruig 
met onze koe zou worden omgesprongen, maar 
dat gebeurde zeker niet. De slager ging heel 
zorgvuldig te werk en liet ons alles zien. Hij kon 
wel achttien soorten vlees uit het dier halen. 
Komende winter gaan we dit weer doen.”  
 

 
Plezier op de boerderij - Bewerking: zoomfactory 

 
 
 

Adoptievriendin in Beeld: Olga Schmidt 

Saar en Sip 
 
 
Tweemaal maakte ze het mee: haar adoptiekoe 
overleed. Over hoe dit kwam en hoe het daarna 
verder ging vertelt adoptievriendin (en 
bestuurslid van AEK) Olga Schmidt.  

Saar 

 
Foto Saar – beeld: Olga Schmidt - bewerking: 
zoomfactory  

 
Olga leerde vier jaar geleden kaas maken bij 
biologische boerderij De Lindenhorst in De Hoef. 
De boerderij is een kleinschalige zorgboerderij 
onder leiding van een rustige, reeds 
gepensioneerde boer. Op de boerderij worden 
zo’n dertig kleurrijke koeien gehouden: 
Blaarkoppen, Montbeliarde, Zwartbont en 
Roodbont. Dat De Lindenhorst was aangesloten 
bij Adopteer een Koe, daar kwam Olga pas later 
achter. Olga: “Ik kende Adopteer een Koe niet, 
maar vond het een bijzonder leuk idee en vroeg 
voor mijn 50e verjaardag een adoptiekalf 
cadeau. Ik noemde haar Saar. Ik mocht haar de 
fles geven en zag haar opgroeien tot een 
volwassen koe, ze kreeg haar eerste kalf en 
werd nog een tweede keer drachtig. Volgens de 

boer gaf ‘hij’ goed melk, dat vond ik zo grappig, 
een koe ‘hij’ noemen.” Aan het einde van de 
tweede zwangerschap overkwam Saar iets 
ernstigs - darmkolieken. Ondanks het ingrijpen 
van de veearts en de boer stierf ze op driejarige 
leeftijd en ook haar onvoldragen kalf overleefde 
het niet. Olga: “De boer belde mij ’s avonds 
persoonlijk op om te vertellen dat Saar was 
overleden. Hij vond het niet gemakkelijk om me 
het nare nieuws te melden en ik heb het zeer 
gewaardeerd dat hij dat toch deed. We hebben 
samen afgesproken dat ik, als de tijd rijp is, een 
nieuwe koe ga uitkiezen.” 
 

Sip 

Olga: “Voor het overlijden van Saar, vorig jaar in 
de zomer, had ik een tweede koe geadopteerd 
bij De Aemestellehoeve, vlakbij Amsterdam, 
waar ik woon. Het was een pink van rond de één 
jaar oud. Ik noemde haar Sip, omdat ze een 
verdrietige blik in haar ogen had. Sip had vorig 
jaar aan het einde van de zomer longworm 
gekregen en was daar behoorlijk ziek van 
geweest. Ook de andere pinken waren getroffen 
door longworm, maar je zag dat Sip, ook na de 
medicijnen, wat achterbleef ten opzichte van de 
andere pinken.” 
 
Olga: “Drie maanden nadat ik Sip had 
geadopteerd belde de boer me op om te 
vertellen dat Sip dood was gegaan. Ik had het 
niet verwacht, maar ik had wel gezien dat ze er 
slecht uitzag. Waarschijnlijk had de longworm 
haar toch teveel verzwakt. Het was fijn dat de 
boer mij persoonlijk belde, voor hem was het 
ook een teleurstelling. Inmiddels heb ik een 
andere koe en die heb ik een hele positieve 
naam gegeven: Zon. Met haar gaat het heel 
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goed. Ze was drachtig toen ik haar adopteerde 
en inmiddels heeft ze gekalfd en geeft ze veel 
melk.”  
 

 
Foto Sip – beeld: Olga Schmidt - bewerking: 
zoomfactory 

Longworm 
De longworm is een parasiet. De larven van de 
worm liggen in het gras en worden door de koe 
opgegeten tijdens het grazen. De larven kruipen 
dan vanuit de maag naar de longen van de koe 
en groeien daar uit tot volwassen longwormen. 
Daar leggen ze eitjes. Door die eitjes moet de 
koe hoesten. De koe bouwt vanzelf weerstand 
op tegen deze wormen. Het jongvee heeft deze 
natuurlijke weerstand nog niet en moet met 
medicijnen behandeld worden.  

De veelzijdige boer 

Als adoptievriendin heeft Olga veel geleerd over 
de melkveehouderij. Olga: “Het ligt voor de 
hand, maar je staat er niet zo bij stil: een koe is 
bijna haar hele leven drachtig, als ze geen kalf 
heeft, geeft ze geen melk. Koeien zijn ook snel 
geslachtsrijp, voordat je het weet is je eigen 
adoptiekoe bij de stier geweest en niet veel later 
is ze al grootmoeder. Verder heb ik veel 
bewondering gekregen voor de boeren, zij 
moeten van zoveel dingen verstand hebben om 
hun bedrijf te kunnen runnen. Het draait om 
dieren, gezondheid, voeding, grassoorten, 
bodemleven, het weer, techniek en noem maar 
op. Dat ik dit nu allemaal besef, is te danken aan 
Adopteer een Koe waardoor ik als burger op de 
boerderij kom. Ik vind dat echt een toegevoegde 
waarde.” 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inspiratiebijeenkomst bij AEK-boer  

Max van Tilburg
 
Bron: Valacon-Dairy, www.duurzaammelkvee.nl 
 
In april van dit jaar werd op het melkveebedrijf 
van AEK-boer Max van Tilburg een 
inspiratiebijeenkomst gehouden door de 
studiegroep Duurzaam Biologisch Melkvee van 
Valacon-Dairy. Er werd gesproken over de 
onderscheidende aspecten van de biologische 
melkveehouderij ten opzichte van de gangbare 
bedrijven. Lees hier de uiterst informatieve 
samenvatting van die bijeenkomst.  
 

 
Foto: onderscheid bio versus gangbaar 

 

http://www.duurzaammelkvee.nl/
http://www.adopteereenkoe.nl/file.php?id=126
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Nieuw onderzoek maakt koeien blij 

 

 

 
Bron: World Animal Protection 
 
Acht uur per dag werken in een ijskoude schuur 
om koeien te aaien. Het klinkt wellicht niet als de 
ideale baan, maar twee gedreven 
wetenschappers, Helen Proctor en Gemma 
Carder, vinden het een geweldige uitdaging.  
 
Helen en Gemma zoeken naar manieren om 
positieve gevoelens van koeien te meten. Ze 
doen hiervoor onderzoek op Boltons Park Farm, 
het leer- en veehouderijbedrijf van de Britse 
diergeneeskundige faculteit in Hertfordshire. 
 
Het onderzoek bestaat uit het observeren van 
de koeien terwijl ze op een prettige manier 
worden aangeraakt. Het waargenomen gedrag 
en de gemeten temperatuur van de koeien 
worden genoteerd en de koeien worden 
daarnaast ook gefilmd.  
 

Temperatuur van de koeienneus 

Behalve dat er gefilmd en genoteerd wordt, 
worden er ook temperatuurmetingen gedaan. 
Gemma houdt een ‘thermo gun’, een 
contactloze thermometer, in de buurt van de 
neus van koe Sneeuwwitje. Deze metingen 
worden aan de gegevens toegevoegd om te 
bestuderen of neustemperatuur een indicatie 
kan geven van geluk bij koeien. 
 

“We weten op dit moment niet zeker of er een 
verband bestaat tussen temperatuur en 
positieve gevoelens”, legt Helen uit. “Maar onze 
theorie is gebaseerd op het beginsel dat er 
tijdens een vlucht-vechtreactie van een dier 
bloed stroomt naar de belangrijkste organen en 
dat de neustemperatuur dan zakt. Dus.tijdens 
een activiteit waarbij ze zich prettig en 
ontspannen voelen, zou de neustemperatuur 
kunnen stijgen.” 
 

Baanbrekend onderzoek 

“Wat we aan het doen zijn is baanbrekend, 
omdat er nog maar weinig bekend is over 
positieve gevoelens bij dieren”, zegt Helen. “We 
kunnen wel zeggen dat koeien het prettig vinden 
om buiten te staan, maar we weten dit niet op 
grond van wetenschappelijk onderzoek. Zodra 
we dit kunnen meten, kunnen we het 
wetenschappelijk onderbouwen”. 
 

Blije koe, blije boer 

Uiteindelijk willen de onderzoeksters een 
controlelijst bieden van snelle, concrete, 
zichtbare metingen – de stand van de oren, het 
zichtbaar zijn van oogwit, etc. – die gemakkelijk 
gezien en gebruikt kan worden door 
veehouders, raadgevers en inspecteurs om te 
begrijpen hoe de dieren zich voelen en die, waar 
nodig, laat zien dat aanpassingen nodig zijn aan 
de manier waarop dieren behandeld en 
gehouden worden.  
 
Helen en Gemma streven naar metingen die 
onmiskenbaar sneller, minder ingrijpend en 
tijdrovend zijn dan de traditionele 
methodenzoals het meten van het gehalte 
cortisol – het stresshormoon – in het bloed, 
speeksel, de ontlasting of urine van het dier.  
 
Op donderdag 28 augustus houden Helen 
Proctor en Gemma Carder een presentatie over 
hun onderzoek tijdens het Measuring Behaviour 
congres in Wageningen. 
 

 

http://www.measuringbehavior.org/
http://www.measuringbehavior.org/
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‘Vooruit met het kruid’ boekt vooruitgang 
 
 
Bron: Verantwoorde Veehouderij 
 
De eerste resultaten van het praktijknetwerk 
‘Vooruit met het kruid’ zijn bekend. Op een 
zestal bedrijven zijn gedroogde kruiden aan het 
melkvee gevoerd. De gezondheid van het 
melkvee lijkt verbeterd. Op geen enkel bedrijf is 
de melkproductie afgenomen. Deelnemers zijn 
enthousiast over de opgedane kennis en gaan 
nog bewuster met het gebruik van antibiotica 
om. Lees hier verder.  
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Doorstart Facebook  
Trouwe Facebook-bezoekers zullen hebben 
gemerkt dat ons account niet meer werd 
bijgehouden. Anne Marie heeft daarom een 
melding geplaatst om door te verwijzen naar ons 
nieuwe account.  
 

 
 
Promotiemateriaal 
We hebben een klein aantal koeienmaskers 
kunnen bemachtigen. Deze zullen in het vervolg 
ook bij onze promotie-artikelen te koop worden  
aangeboden. Afhankelijk van het succes zullen 
we dit aantal uitbreiden. 
 
Aantal adoptievrienden in juli 2014 
Afgelopen juli had onze stichting 771 
adoptievrienden, dus alle ruimte voor groei! 
 

 
Koeborstel in actie 

Besteding adoptiegelden in 2013 

1. De Groene Griffioen, Weesp - Deze bijdrage 
is ook geïnvesteerd in de vorig jaar 
aangeschafte koeborstel. 

2. De Stadsboerderij, Almere - Nieuwe 
zonnepanelen om het vlees mee in te 
vriezen. 

3. Leen en Willy de Vink, Zegveld - 2 x per jaar 
een open dag met koffie, koek en eten, 
meer zaagsel in de ligboxen, strohok voor 
oude koe, extra hogedrukspuit voor het 
vaker kunnen reinigen van de kalverhokjes, 

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/Home/nieuws/Show/Vooruit-met-het-kruid-boekt-vooruitgang.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=Email&utm_campaign=Template+Verant.Veeh+(CC-1084)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006011026581)
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tweemaal per jaar alle koeien preventief 
laten klauwbekappen.  

4. Nieuw Bureveld, De Bilt - Kalfjes aan de 
melk in grote strohokken, open dagen en 
educatielessen voor basisscholen. 

5. Adriana hoeve, Linschoten - Extra 
koeborstel aangeschaft, schoolklas uit 
Linschoten ontvangen, speenvriendelijke 
tepelvoeringen voor de melkmachine. 

6. Hoeve De Heuvel, Kamerik - Deelname 
kringloopwijzer, dagbesteding 40 kansarme 
jongeren uit Amsterdam, bezoek 
basisscholieren, organisatie open dagen, 
nieuwsbrieven naar de vrienden. 

7. De Hartstocht, Abcoude - Groepshuisvesting 
op stro voor de grotere kalfjes gecreëerd. 

8. De Biesboschhoeve, Drimmelen - 
Kalverkruiwagen, scheerapparaat, 
stalverlichting. 

9.  Buitenverwachting, Hoogmade - Kalf bij koe 
houden, deelname aan BIO-KI, hoornloos 
fokken en in standhouden huisdierenras, 
t.w. de Blaarkop. 

10. De Ettingen, Haarlemmerliede - Aanschaf 
van een koeborstel. 

11. De Lindenhorst, De Hoef - Aankoop 
koeborstel, penicilline zoveel mogelijk 
vervangen door alternatieve 
geneesmiddelen, stageplaats geboden, 
verkoop biest: opbrengst geschonken aan 
villa Joep. 

12. Boerderij Hazenveld, Kockengen - GGM-
vrije brok, speciaal voor ons gemaakt voer 
voor de koeien (soja- en maïsvrij). 

13. Hoeve Zomervreugd, Oude Sluis - Creëren 
ziekenstal en aankoop scheerapparaat. 

14. Aemestellehoeve, Ouderkerk aan de Amstel 
- Nieuwe verlichting in de melkveestal 
aangelegd. 

15. ’t Spant, Wilnis - Groepshok buiten voor 
jonge kalveren gemaakt. 

16. Velzeboer, Middenbeemster - Aanschaf 
nieuwe voerwagen. 

17. Nieuw Bromo, Hornhuizen - Repareren en 
ophangen koeborstel, vergroten potstal en 
creëren ontvangstruimte. 

18. Boerderij de Bontekoe, Sprundel - Gestoken 
in vervanging asbestdak. 

19. Obio, Drachten - Kalf twee tot drie maanden 
bij koe houden, kwaliteit mest verbeteren, 

open dagen organiseren. 
20. ’t Koblomke, Loënga - Sparen voor een 

koeborstel. 
21. Bosgoed, Terwolde - Gebruikt voor 

Keniaproject - b.v. weduwen helpen bij 
aankoop van een koe. 

22. Eemlandhoeve, Bunschoten - O.a. 
afrastering opgeknapt, ligboxen voor jonge 
stiertjes verbeterd, ziekenbox aangelegd, 
260 leerlingen voortgezet onderwijs 
betrokken bij biologische veehouderij. 

23. Harmannahoeve, Harlingen - Automatische 
afsluithekken bij de krachtvoerboxen. 

24. Joost en Teunie ter Beek, Weesp - Aanschaf 
koeborstel, vogelnestbescherming, 
ontvangst schoolklassen. 

25. Hoeve Ravenstein, Baarn - Gereserveerd 
voor opknappen educatieve ruimtes. 

26. Korenhof, Siebengewald - Ontvangst 
schoolklas, onderhouden website. 

27. De Terp, Erichem - Onderhoud graslanden 
en hekwerken, aanleg natuurvriendelijke 
oevers. 

28. Het-Ven, Bergeijk - Aanschaf hooiruif voor 
verstrekken van voer. 

29. Ton en Annemarie Lansbergen, Egmond 
aan den Hoef - Aanschaf koeborstel. 

30. In ’t Anker, Schore - Schoolklassen 
ontvangen, grote bomen in de wei geplant 
voor schaduw. 

31. Schoonderbeek, De Glind - Kalfjes drie 
maanden bij de moeder houden. 

32. Veld en Beek, Doorwerth - Veel vierkante 
meters per koe ligruimte gerealiseerd in 
vrijloopstal. Compoststal gerealiseerd 
waardoor minder emissie van ammoniak 
naar lucht en minder nitraat naar 
grondwater. Er komen veel groepen 
(studenten) voor een excursie op de 
boerderij, in de stal wordt ’s zomers groente 
verbouwd, dus het is een stalkas.  

33. Rust-Hoff, Maasland - Paaltjes en 
schrikdraad ten bate van de beweiding van 
de koeien, zodat ze optimaal buiten kunnen 
lopen zonder te verdwalen. 

34. Meentboerderij, Hilversum - Afkalfstal zodat 
koeien in alle rust en ruimte kunnen 
afkalveren, zuringsteker waarmee je onkruid 
uit kan steken. 
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Colofon 
 
Dit is een uitgave van de Stichting Koevoet t.b.v. het project 
Adopteer een Koe. De nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer 
per jaar. De inhoud is te vinden op www.adopteereenkoe.nl > 
NIEUWS. Daar is ook de actuele pdf-versie te downloaden, 
evenals die van alle voorgaande edities. Bij het uitkomen van de 
nieuwsbrief worden per email een kort overzicht en de 
internetlink verstuurd naar ca. 900 betrokkenen. 
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