Nieuwsflits
Augustus 2016
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Huiberthoeve BBQ
Vrijdagavond 9 september
Afscheidsfeestje
Zaterdag 17 september
Huiberthoeve Fair / Open Middag
Zaterdagmiddag 24 september
Fonds verstandelijke gehandicapten
Collecteweek van 25 september tot 1 oktober

Nieuwsflits Augustus
Na een heerlijke vakantie is de Huiberthoeve
weer in volle gang. De moestuin staat vol met
heerlijke groente waar we o.a. heerlijke
soepen van maken. We hebben augurken in
gemaakt en van de pruimen heerlijke jam en
saus gemaakt.

Afscheid
Helaas is er een tijd gekomen van afscheid
nemen.
Aris Rietveld
We gaan afscheid nemen van Aris Rietveld
een gewaardeerd begeleider van de jeugd
groepen op de zaterdag.

Anne van Lagen
We
gaan
ook
afscheid nemen van
Anne. Anne heeft
zich de afgelopen
twee jaar met veel
aandacht en enthousiasme ingezet voor
de
Huiberthoeve.
Met liefde zette zij zich in voor de
deelnemers en de Huiberthoeve. Helaas kan
ze niet bij ons blijven werken, maar gelukkig
heeft ze een nieuwe baan gevonden en gaat
ze in Baarn werken als woonbegeleider.
Met de volwassen deelnemers willen we op
dinsdag 30 augustus afscheid nemen van
Anne.
Het afscheid van Aris en Anne willen we ook
met de jeugdige deelnemers niet ongemerkt
voorbij laten gaan daarom organiseren een
afscheidsfeestje op zaterdag 8 oktober van
15 tot 16 uur. Ouders zijn hiervoor ook
uitgenodigd!

Welkom

Twee nieuwe begeleiders willen we welkom
heten in ons team.
Leonie van Rijn
Komt ons team op de
zaterdag en tijdens
de
schoolvakanties
versterken.

Aris heeft een
baan gevonden,
samen met haar
vriend een huis
gekocht dat ze
samen willen
opknappen. En
Albert en Aris
gaan trouwen!
We bedanken Aris voor al haar trouwe inzet
en wensen haar veel geluk!

Mijn naam is Leonie
van Rijn en ik ben 21
jaar. Ik volg de
opleiding
Sociaal
Pedagogisch
Hulpverlening
aan
de
Christelijke Hogeschool in Ede. In september
start ik in het tweede jaar. Als vooropleiding
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heb ik pedagogisch medewerker kinderopvang
niveau 3 en 4 behaald.
Vanaf zaterdag 20 augustus ben ik elke
zaterdag werkzaam op zorgboerderij De
Huiberthoeve. Ik ga werken als begeleider
bij de jeugd. Ik kijk erna uit om kennis met
jullie te maken en hoop op gezellige dagen.
Lucy van de Beek
Komt
ons
team
zowel
bij
de
volwassengroepen
als de jeugdgroepen
versterken.
Mijn naam is Lucy
van de Beek en ik
woon in Bleskensgraaf. In mijn vrije tijd ben
ik graag bij mijn paard & pony’s, ga ik graag
een stuk hardlopen, met de hond lopen of ga
ik sporten. Klinkt allemaal heel erg sportief,
maar ik vind het ook erg fijn om lekker op de
bank te hangen met Netflix aan. Naast een
hond, een paard en twee pony’s heb ik thuis
ook nog een kat, een konijn en 15 schapen. Je
kunt dus wel voorstellen dat het werk op de
Huiberthoeve iets is wat zeker bij mij past.
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan op
de Huiberthoeve en om met iedereen kennis
te maken!

Woensdag
Vanaf woensdag 24 augustus bieden we
op woensdag begeleiding aan van 9 tot
15.30 uur. Wil je meer informatie over
de mogelijkheden op de woensdag, vraag
dit
dan
aan
Erik
of
Geeke.
Huiberthoeve BBQ

Op vrijdag 9 september organiseren we een
barbecue
voor de vrijwilligers en de
volwassen medewerkers op de Huiberthoeve.
Meer informatie hierover vind je in de
uitnodiging die je persoonlijk ontvangt.

we verschillende activiteiten organiseren.
We zoeken mensen die willen meedenken en
organiseren met deze fair! Vind jij het leuk
om vooraf al te helpen met de organisatie van
de fair laat het dan aan Erik of Geeke weten.

Vrijwilligers tijdens de fair

Ook zoeken we vrijwilligers die tijdens de
fair willen helpen, bij de Huiberthoeve
kramen, activiteiten of catering. Hiervoor
hebben we twee periodes:
Periode 1 van 13.15 tot 15.15 uur.
Periode 2 van 15.15 tot 17.15 uur
Heb je de mogelijkheid tijdens de fair te
helpen dan horen we dit graag. Je kunt dit
doorgeven via de mail of bij Erik of Geeke.

Gevraagd
Glazen potten met deksel voor jam, saus en
appelmoes in te maken voor o.a. de fair.

Fonds verstandelijk gehandicapten

Zorgboerderij Huiberthoeve helpt mee met
het organiseren van de collecte voor het
Fonds verstandelijke gehandicapten in Vianen
en Lexmond.
Fonds verstandelijk gehandicapten zet zich
in voor de positieverbetering van mensen met
een verstandelijke beperking. Het Fonds wil
bereiken dat zij niet alleen beoordeeld
worden op hun beperking, maar juist op hun
talenten en kwaliteiten.
Een deel van de opbrengst van de collecte is
bestemd voor de Huiberthoeve en Stichting
de Iris (www.stichtingdeiris.nl).
De collecteweek is van 25 september tot 1
oktober. Wilt u mee helpen met collecteren
laat het ons dan weten.

Overige

Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
nieuwsflits laat het ons dan weten.

Huiberthoeve Fair/ Open Middag
Zaterdagmiddag 24 september van 14 tot 17
uur op de Huiberthoeve. Deze middag willen
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Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

