Nieuws
Boerderijnieuwtjes:
15 december 2012
Wij wensen iedereen mooie, sfeervolle Kerstdagen en alle goeds voor 2013!
Er wordt gewerkt aan een update van onze website. Kom hier binnenkort dus gerust nog
eens kijken!
6 december 2012
De eerste lammetjes van dit seizoen zijn weer geboren!
19 september 2012
Een fotosessie van Stan tussen de geiten, gemaakt door Janneke Zuurbier Fotografie. De
foto van Stan is te vinden op de "Stoere Boerenkinderen Kalender" 2013, op de maand Juli!
Het is een mooie kalender met veel leuke kiekjes van kinderen in hun vertrouwde omgeving,
thuis op het bedrijf. Foto's tussen de dieren, op een boerenhek, met de traktor, maar ook een
stoere meid tussen de spruitjes... De mooie kalender is te bestellen via
www.stoereboerenkinderenkalender.nl
23 mei 2012
Wij feliciteren Judith van der Weijst, die haar opleiding veehouderij middels Stage en "Proeve
van Bekwaamheid" bij ons heeft afgerond!
27 december 2011
Hoera! Onze dochter Lilian is geboren! Nu hebben we ook een klein geitenboerinneke op de
boerderij!
3 september 2011
Tijdens de "Dag van het Platteland" zijn wij aanwezig bij de Boerenbond / Welkoop winkel te
Oploo. Er zijn diverse activiteiten te beleven. Kom gerust van de diverse soorten geitenkaas
proeven, bij onze stand.
17 oktober 2009
Wij zijn present bij de "Ondernemer van het Jaar Verkiezing" te Gemert met een kaasbuffet.
29 september 2009
In het kader van de "Week van de Smaak" verzorgen wij een geitenkaasbuffet te Boxmeer.
13 november 2008
Hoera! Ons zoontje Stan is geboren! Een nieuw geitenboerke op de boerderij...
juni 2007
Hoera! Onze website www.Heidebloem.com is een feit!

Welkom op onze website, en veel plezier.
Hopelijk kunnen we U begroeten op onze excursie:
Za. 4 augustus 2007. (Het programma start om 14:00 uur).
17 juni 2007
Melkgeitenhouderij Heidebloem is present met een marktkraam op het drukbezochte
“Cruydenryck met Prűjveraj” te Gemert.
(Georganiseerd door Stichting Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland.
www.kruidendorp.nl).
16 juni 2007.
Onze geitjes staan op de foto in het Eindhovens Dagblad!

