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HOERA WE MOGEN WEER!!! 
Zaterdag 5 februari gaan we weer zwemmen en 
spetteren natuurlijk. 
Maar we moeten nog steeds 
voorzichtig zijn dus wel een aantal 
regels:  
-Niet komen bij ziekteverschijnselen 
-QR-code moet geldig zijn en wordt gecon-    
 troleerd bij binnenkomst 
-mondkapjes zijn verplicht in e bus en in de  
 openbare ruimten in het zwembad 
-De 1,5 m geldt ook, dat betekent extra aan- 
 dacht bij het aan- en uitkleden en dit zoveel 
 mogelijk spreiden.  
 Gebruik als het kan ook de kleine en/of de 
 gezinskleedkamers. Kleding, bij voorkeur 
 in een tas. De tassen kunnen wel in de grote  
 Kleedkamers worden gelegd. Deze worden 
 afgesloten. 
-Kort douchen mag 
Volg de regels dan kunnen we weer plezier 
maken in het water. 
 
AGENDA 
5 februari, gaan weer zwemmen 
26 februari, geen zwemmen i.v.m. voor- 
Jaarsvakantie 
VERJAARDAGEN 
05 Roel 
07 Bep  
08 Walter                   40 
08 Fleur  
13 Robine  
14 André                     70 
16 Elbert  
17 Thomas                 25 
19 Marcel  
22 Gert  
24 Jamie  
28 Ans                        80 
 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal. Het zullen 
feestjes worden met al die kroonjuwelen! 
Natuurlijk met leuke cadeautjes en taart 
mmmmm! 
 
 

DE KOE 
De serie boerderij dieren vervolgen we met de 
koe. In de zomer zie je veel koeien in weiland 
lopen, maar in de winter lijken ze wel 
verdwenen. In de winter gaan de koeien naar de 
stal. Het is dan te koud 
buiten en er groeit te 
weinig gras. Het geld dat 
op de boerderij wordt 
verdiend , komt vooral 
door de melk die de koe 
geeft. Een melkkoe moet, 
om melk te kunnen geven, 
de hele dag kunnen eten.  
’s Zomers doet zij dat in de wei en ’s winters    
moet ze op stal om daar volop hooi en kuilgras 
te eten.  
Dan kan ze in de winter volop melk geven. Als 
de koe naar stal gaat wordt ze geschoren. Dit 
voorkomt dat de koe gaat zweten. 
Namen 
Een pas geboren koe wordt kalf genoemd! 
Wanneer een koe 1 jaar is wordt zij pink     
genoemd. Als de pink eenmaal een kalf heeft 
gehad , is het een vaars. Als ze nog eens een 
kalf krijgt wordt ze koe genoemd. 
Een mannetjeskoe heet een stier. 
Waarom houden we koeien? 
Sommige koeien worden gehouden voor de 
melk. Dit zij dus melkkoeien. Ze worden 
tweemaal per dag gemolken. ’s-Morgens vroeg 
en aan het eind van de middag. Op één dag kan 
een koe tussen de 20 en 40 liter melk geven! 
Een koe geeft niet altijd melk, dat doet ze alleen 
als ze een kalfje heeft gehad. Als de koe 
drachtig is van haar kalf krijgt ze van de boer de 
laatste 2 maanden van de dracht 
“zwangerschapsverlof” en wordt ze niet meer 
gemolken. De boer noemt dit “de koe staat 
droog”. Op die manier kan de koe al haar 
energie voor het ongeboren kalf gebruiken! 
Wordt vervolgd 
    
ZIEKENBOEG 
Voor zover bekend nog steeds leeg. Iedereen 
van de partij dus op 


