Nieuwsflits
Maart 2017
Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:

Paaslunch, donderdag 13 april voor
volwassendeelnemers en vrijwilligers.
2e Paasdag, 17 april, zorgboerderij gesloten
Koningsdag, donderdag 27 april, zorgboerderij
gesloten
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei,
zorgboerderij gesloten

NLdoet Huiberthoeve

We kijken terug op een geslaagde NLdoet actie.
Veel vrijwilligers kwamen zaterdagochtend naar
de zorgboerderij om te klussen. Er is een hut
gebouwd, een schommel in elkaar gezet, er zijn
tuinbanken geschilderd, er is schoongemaakt en
het cateringteam zorgde voor heerlijke koffie
met appeltaart en een lunch met soep en
broodjes. Als aandenken kregen alle vrijwilligers
een paasbakje, gemaakt op de Huiberthoeve,
mee naar huis. Vrijwilligers bedankt!!

2e Pinksterdag, maandag 5 juni, zorgboerderij
gesloten
Zomervakantie, zaterdag 22 juli t/m zaterdag 5
augustus, zorgboerderij gesloten (vrijdag 21 juli
is de laatste dag dat we open zijn)
Huiberthoeve BBQ, vrijdagavond 8 september

Nieuwsflits Maart
Na weken van regen is de zon gaan schijnen en
zijn we in de tuin begonnen. De tuin is gespit,
met dank aan
Ronald. We
hebben achter op
de tuin
planttafels
geplaatst zodat
er dit jaar ook op
hoogte gewerkt
kan worden en de
mensen die
moeilijk kunnen
bukken ook mee
kunnen doen met
tuinieren.
Alle veldjes zijn aangeharkt en er is een plan
gemaakt wat waar gezaaid en/of gepoot gaat
worden. De kinderen zijn gestart met het maken
van een eigen naambordje voor hun tuintje.

Paaslunch Huiberthoeve
Donderdag 13 april organiseren we op de
Huiberthoeve een gezellige paaslunch 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
paaslunch is er een gezellige middag met het
zingen van liederen, het doen van spelletjes en
eieren zoeken. 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.

Mei vakantie
In de periode van 24 april tot 5 mei is er weer
een vakantieprogramma voor de jeugd op de
zorgboerderij. Het thema is tuinieren en
huttenbouwen. Vind je het leuk om dan extra te
komen, geef je dan op. Heb je er vragen over of
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is het onduidelijk hoe vaak je nog kunt komen,
overleg dit dan met Geeke of Erik of stel je
vraag via de mail info@huiberthoeve.nl.

Coopmarkt

Op zaterdag 13 mei van 9 tot 13 uur is er een
markt rondom de kerk van Hei- en Boeicop, waar
we als Huiberthoeve een kraam hebben. Kom
langs om te kijken of iets leuks te kopen voor
Moederdag of een andere gelegenheid. Op de
Huiberthoeve wordt door de deelnemers druk
gewerkt aan producten voor deze markt.

Huiberthoeve Windbreaker
De kledinglijn van de Huiberthoeve hebben we
uitgebreid met een
zwart windjack met
borst- en ruglogo.
Deze zijn, net als
de polo’s en vesten,
te bestellen. Wil je
kleding
bestellen
laat het ons dan weten via de mail
info@huiberthoeve.nl. Soms is er iets nog op
voorraad en kunnen we snel leveren. Een andere
keer verzamelen we een paar dingen bij elkaar
zodat we een nieuwe bestelling kunnen plaatsen.
De prijs voor de Huiberthoeve kleding:
Polo’s € 17,50
Fleecevesten € 30,Windbreaker € 28,Heb je vragen, ideeën, tips of dingen waarover
je graag zou willen horen in de nieuwsflits, laat
het ons dan weten.

Collecte FVG september 2016

We zijn heel blij met de nieuwe picknicktafel,
vogelnestschommel en voetbaldoeltjes die we
hebben kunnen aanschaffen van de vergoeding
vanuit de collecte van het fonds verstandelijk
gehandicapten!! Alle collectanten heel erg
bedankt!!

Huiberthoeve Nieuwsflits Maart 2017

Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

