Nieuwsflits
Oktober 2016
Zorgboerderij Huiberthoeve
Opgeven voor het jeugdprogramma bij
voorkeur via de mail info@huiberthoeve.nl

BELANGRIJKE DATUMS:
Jeugdprogramma Herfstvakantie
Maandag 17 oktober tot vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie zorgboerderij gesloten
Van zaterdag 23 december tot dinsdag 3
december.

Huiberthoeve Fair
Zaterdag 24 september was de eerste
Huiberthoeve Fair. We genoten van goed
weer en met diverse activiteiten zoals een
draaimolen, springkussen, rondleiding,
kaasproeven en de verschillende kramen waar
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We kijken terug op een drukke maar goede
septembermaand
met
een
gezellige
Huiberthoeve BBQ met alle vrijwilligers en
volwassen deelnemers. Ook kijken we terug
op de eerste Huiberthoeve Fair, een groot
succes en zeker voor herhaling vatbaar!
We kijken vooruit naar het jeugdprogramma
in de Herfstvakantie
Jeugdprogramma Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Voor de
jeugd hebben we die week een jeugdgroep op
de Huiberthoeve. De jeugdgroep start dan in
de kantine met hun eigen begeleiding.
Van maandag tot vrijdag is er een
jeugdprogramma van 9.00 tot 15.30 uur.
We verwachten dat je een lunchpakketje
meeneemt, behalve op woensdag dan willen we
met elkaar pannenkoeken eten!
De jeugd van de woensdagmiddaggroep is
uitgenodigd om pannenkoeken mee te eten!!
Let op de jeugdgroep op woensdagmiddag
is 19 oktober van 12.00 tot 15.30 uur.
Wil je in de herfstvakantie komen geef je
dan zo snel mogelijk op dan kunnen we
rekening houden met je interesse.
Naast de vaste activiteiten zullen we in de
herfstvakantie aan herfstprojecten werken
aansluitend op de interesse van de jeugdige
deelnemers die zich opgeven voor het
programma.

creatieve dingen te koop waren maar ook
heerlijke cup cakes, appeltaart,
pannenkoeken en poffertjes. Er was voor
iedereen wat te beleven.

Met de opbrengst van de Huiberthoeve Fair
hebben we een nieuwe stofzuiger kunnen
aanschaffen, die goed geschikt is voor het
schoonhouden van kantine ruimtes op de
zorgboerderij en ook in de werkplaats is te
gebruiken.
Bezoekers bedankt!!
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Stichting Vrienden van de Huiberthoeve
Wat houdt deze stichting nu eigenlijk in?
Stichting Vrienden van de Huiberthoeve zet
zich in voor cliënten en vrijwilligers van
Zorgboerderij Huiberthoeve.
De Stichting biedt:
 Ondersteuning van vervoer van en
naar de zorgboerderij
 Ondersteuning bij het aanschaffen
van hulpmiddelen voor deelnemers op
de boerderij
 Hulp bij vraagstukken waar gemeente
of zorgkantoor dit niet doen
 Ondersteuning voor vrijwilligers
Waarom vriend worden van deze stichting?
Uw steun geeft de stichting mogelijkheden
om daar waar dat nodig is ondersteuning te
kunnen geven. Om u als ‘vriend’ van de
stichting op de hoogte te houden ontvangt u:
 4 x per jaar een Vrienden Van
Nieuwsbulletin.
 Een uitnodiging voor een ‘Vrienden Van
Activiteit’.
 Een uitnodiging voor de open dag/ Fair
Voor minimaal €15,- per jaar ondersteunt u
de stichting in haar activiteiten. Vul een
vriendenformulier in en word Vriend van
Stichting vrienden van de Huiberthoeve!
Formulieren liggen op de boerderij en zijn
binnenkort te vinden op de website. Hier zijn
ook bedrijven te vinden die de stichting
steunen. Het bestuur van de stichting zal
zich voorstellen in een volgende nieuwsflits.

Huiberthoevekleding
Afgelopen tijd hebben wij verschillende
vragen gehad over de Huiberthoeve kleding.
De Huiberthoeve kleding is er in dames en
herenmodel, voor de kinderen is het soms
handig om een damesmodel te kiezen.
Huiberthoeve
polo’s
kosten
€
Huiberthoeve fleece vesten € 35,-

17,50

Wil je bestellen stuur dan een mail naar
info@huiberthoeve.nl
Twee weken na het verzenden van deze
nieuwsflits willen we een bestelling plaatsen
bij het bedrijf wat de kleding voor ons
bedrukt.
Misschien is de maat die je zoekt nog op
voorraad, wie het eerst mailt wie het eerst
daar de mogelijkheid voor heeft. Je krijgt
dan een mail terug met wanneer het
gevraagde kledingstuk voor je klaar ligt.
Neem bij voorkeur gepast geld mee in een
envelop met je naam en het kledingstuk wat
je wilt er op. Deze kun je dan ruilen met je
eigen begeleider.
Aanbieding
Op dit moment hebben enkele kleine tweede
handspolo’s in de aanbieding, deze zijn
gebruikt en mogen weg voor €8,50.
Ook hiervoor kun je contact opnemen met
Geeke of Erik.

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
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