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WE ZIJN ER WEER 
En dat hebben we gemerkt. Als een stel 
jonge veulens 
dartelen de 
Spetters weer in 
het rond. Of moet 
ik vergelijken met 
de koeien die na 
een lange winter 
weer de wei in mogen. Nou ja wat maakt het 
uit, duidelijk was te zien dat jullie blij waren 
weer te mogen zwemmen en spetteren. En, 
zoals het er nu uitziet gaan we gewoon door 
tot en met juni. Voorlopig worden de regels 
minder streng, en dat is heel goed nieuws, ja 
toch? 
 
VERJAARDAGEN 
01 Chris  
01 Janny  
07 Semjon 
07 Fred  
13 Olga  
13 Lisa  
13 Ricardo  
14 Sharon  
15 Monique 
18 Marlous  
19 Hennie  
21 Marcel 
27 Dick  
30 Leo             70 
Van harte gefeliciteerd allemaal, maak er een 
mooie dag van met muziek, cadeaus en taart. 
We nemen tenminste  
aan dat jullie worden toegezongen, vandaar 
die muziek! 
 
Dans je met mij mee 
Ik ben blij aan het dansen 
En daar sta jij 
Ik pak jou hand er bij 
Zo dansen we alle van pasjes mee 
Dan roept iemand ineens heel hard hee 
Maar het was gewoon de dj 

Zo dansen we de hele avond lang 
En er zijn ook mensen aan het paaldansen  
weet je wel met zoon stang 
 
VERVOLG KOEIEN 
Voeding 
Koeien eten veel ruw voer. Dit is voer waar 
veel vezels inzitten. Voorbeelden zijn hooi, 
gras, stro en kuilgras. In  dat voet zitten niet 
genoeg voedingsstoffen om veel melk te 
kunnen produceren. 
Daarom krijgt de koe ook 
krachtvoer bijgevoerd. 
Krachtvoer bestaat uit 
brokjes (bix).  
Herkauwer 
Het ruwvoer dat de koe eet, bestaat uit veel 
vezels. Deze vezels zijn moeilijk te verteren. 
Daarom komt het ruwvoer, nadat ze het 
heeft ingrslikt weer in haar bek terug om 
nogmaals gekauwd te worden. Dit noemen 
we herkauwen. Als ze het weer inslikt kan het 
verder verteerd worden in haar magen. 
Herkauwers hebben altijd 4 magen: de pens, 
de netmaag, de boekmaag en de lebmaag. 
Herkauwers hebben alleen ondertanden, de 
boventanden ontbreken altijd. Zij hebben wel 
zowel onder als boven kiezen. 
Horens 
Alle Nederlandse koeien krijgen horens. Veel 
boeren onthoornen hun koeien als ze nog 
jong zijn. De boer is bang dat de koeien 
elkaar anders in de loopstallen verwonden 
met de scherpe punten van de horens. 
Wordt vervolgd 
 
ZIEKENBOEG 
Helaas moeten we nu wel een zieke melden. 
Geer Robijn, is ernstig ziek. We wensen 
haar het allerbeste wat dat ook moge zijn. 
 
Tot de volgende maand maar weer! 
 


