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Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Sinterklaas Huiberthoeve Team
Vrijdag 2 december bezoekt Sinterklaas om
10.30uur de Huiberthoeve.
Sinterklaas Huiberthoeve Jeugd
Zaterdag 3 december komt Sinterklaas op
bezoek bij de jeugdgroep om 11 uur.
Rolschaatsshow Nieuwegein
Zaterdag 17 december gaat de Huiberthoeve
naar de rolschaatsshow in Nieuwegein
Kerstlunch Huiberthoeve
Donderdag 22 december is er een gezellige
kerstlunch op de Huiberthoeve.
Kerstvakantie zorgboerderij gesloten
Van zaterdag 24 december tot en met
maandag 2 januari, dinsdag 3 januari is de
zorgboerderij weer open!

Nieuwsflits November
We kijken terug op de maand oktober, een
maand waarin we hebben genoten van een
heerlijke nazomer / warme herfst. We zijn
begonnen met de eerste voorbereidingen
voor de kerst. Ook genieten we van twee
nestjes jonge konijnen en de jonge cavia’s.
Fondsverstandelijk gehandicapten bedankt!
In de week van 26 september tot 1 oktober
is in Hei en Boeicop, Lexmond en Vianen
gecollecteerd voor het Fonds verstandelijk
gehandicapten. Een deel hiervan was bestemd
voor de Huiberthoeve.

We bedanken alle collectanten voor de
opbrengst van €1457,55 voor de
Huiberthoeve. Dit bedrag willen we besteden
aan een grote picknicktafel met rugleuningen,
het geld dat over
is wordt bestemd
voor het inrichten
van een beweeg en
beleeftuin op de
Huiberthoeve waar
we komende jaren
aan willen werken,
Zo kunnen we op een leuke en eenvoudige
manier mensen activeren en laten genieten in
de buitenlucht.
Sinterklaas Huiberthoeve Team
Vrijdag 2 december komt de Sinterklaas
langs op de Huiberthoeve, we verwachten
hem rond 10.30uur.
Het is een gezellige
bijeenkomst waar alle
volwassendeelnemers,
vrijwilligers,
buschauffeurs,
stagiaires en leiding
voor zijn uitgenodigd!
Ben je normaal niet op
op de Huiberthoeve op
vrijdag, maar kom je
wel, overleg dan even
met Geeke/Erik.

Sinterklaas Huiberthoeve Jeugd
Sinterklaas komt zaterdag 3 december langs
bij de jeugdgroepen op de Huiberthoeve, we
verwachten de Sinterklaas rond 11 uur op de
boerderij.
Voor de jeugdige die er normaal 3 december
niet zouden zijn, maar wel graag de
Sinterklaas willen ontmoeten, is het mogelijk
om extra te komen. Bijvoorbeeld van 10.45

Huiberthoeve Nieuwsflits November 2016

uur tot 12.30 uur. Geef aan bij je begeleider
wanneer je extra wilt komen als de
Sinterklaas er is.

Rolschaatsshow
Als Huiberthoeve zijn we weer uitgenodigd
voor de speciale rolschaatsshow van KRC
Rolling uit Nieuwegein op zaterdag 17
december om 12 uur. We gaan er met de
jeugdgroepen naar toe. Wil je ook mee laat
het dan snel weten, dan kunnen we kijken of
we extra kaarten kunnen reserveren.
Kerstlunch Huiberthoeve
Donderdag 22 december organiseren we op
de Huiberthoeve een gezellige kerstlunch
voor volwassendeelnemers, vrijwilligers,
chauffeurs, stagiaires en begeleiders. De
inloop voor deze lunch is vanaf 12 uur, om
12.30 uur willen we met de lunch starten.

Aansluitend aan de kerstlunch is er een
gezellige middag met het zingen van liederen
en het doen van spelletjes. Kom je normaal
niet op de donderdag, dan is het deze week
mogelijk om je dag te ruilen voor de
donderdag om deze gezellige middag mee te
maken en je zo op een leuke manier voor te
bereiden op kerst, en om 2016 op de
Huiberthoeve af te sluiten.
Vrijdag 23 december
Om verwarring te voorkomen, vrijdag 23
december is een gewone Huiberthoeve dag.
Deze dag doen we gewone dingen en geven we
de dieren en de planten wat extra aandacht
i.v.m. de aankomende vakantie week.
Jeugdprogramma januari
Vanaf 3 tot 6 januari is er programma voor
de jeugd, wil je alvast een plekje reserveren?
Wij horen dit graag.

Overige
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
nieuwsflits, laat het ons dan weten.
Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

Kerstlunch 2015, Kerstliederen zingen onder leiding van de Huiberthoeve muziekgroep.
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