Nieuwsflits
Februari 2017
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
NLdoet zaterdagochtend 11 maart.
Paaslunch donderdag 13 april voor volwassendeelnemers en vrijwilligers.

Nieuwsflits Februari
Na twee koude weken
waarin we met een
jeugdgroep konden
priksleeën is de
tempratuur op de
Huiberthoeve weer
wat beter.

programma is van 9.00 uur tot 15.30 uur. Kom je
op woensdag alleen de middag dan mag je als je
wilt ook mee lunchen, van 12.15 uur tot 15.30 uur.
Tijdens de vakanties vragen we je een lunch
pakketje mee te nemen, voor drinken en soep van
groente uit eigen tuin wordt gezorgd. Voor de
jeugd maken we iedere dag, afhankelijk van het
weer, een leuk programma afgestemd op de
interesse van de jeugdige.
Wil je extra komen of ben je benieuwd naar de
mogelijkheden, vraag er Erik of Geeke dan naar.
Dit kan ook per mail geeke@huiberthoeve.nl

NLdoet Huiberthoeve

We verwachten in de maand februari de eerste
lammetjes. Van de schapen Marlies, Spike en
Vlekkie die nu al gezellig zo nu en dan in stal
komen om te wennen.
In januari zijn er 8
hamsters op de
Huiberthoeve komen
wonen. We willen
voor hen zorgen en
genieten van hun
aanwezigheid in de binnenruimtes.
De werkplaats is uitgebreid met mooie hoge en
verstelbare
ergonomische
werkplaatsstoelen
zodat er ook
zittend op een
fijne manier kan
worden
deelgenomen aan
activiteiten in de
werkplaats.

Als zorgboerderij doen we mee met de landelijke
actie van NLdoet. Op zaterdag 11 maart we willen
deze ochtend met elkaar aan de slag om de
boomhut op te knappen. Na jaren speelplezier is
deze aan een opknap beurt toe. Daarnaast willen
we rondom de boomhut
en op andere plekken
met elkaar nog
onderhoudswerkzaamh
eden doen. Hiervoor
zoeken we nog
vrijwilligers. Vindt u het
leuk om ons te komen
helpen? Of weet u
mensen die het leuk
vinden om te helpen?
Zie voor meer
informatie onze klus
http://www.nldoet.nl/klus/24288
Wil je komen helpen? Laat dit ons weten via
NLdoet.nl of info@huiberthoeve.nl
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen waarover je
graag zou willen horen in de nieuwsflits, laat het
ons dan weten.

Voorjaarsvakantie
Van 27 februari tot 3 maart is het
voorjaarsvakantie. Voor de jeugdige deelnemers
is het dan mogelijk om extra te komen. Het
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