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Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
Zaterdag 2 december Sinterklaas bezoekt
de jeugdgroepen op de Huiberthoeve

heerlijke barbecue! Het was gezellig om bij
elkaar te zijn en met zo’n grote groep te
mogen eten!

Dinsdag 5 december Sinterklaas bezoekt
de zorgboerderij.
Donderdag 21 december kerstlunch op de
Huiberthoeve
Kerstvakantie van maandag 25 december
tot en met zaterdag 6 januari is de
zorgboerderij gesloten.
Foto: BBQ in stal

Nieuwsflits November
Na een mooie zomer op de Huiberthoeve is
de herfst begonnen. We genieten nog van de
mooie dagen waarop we veel buiten kunnen
zijn. Het kippenhok is uitgebreid, zodat de
jonge en oude kippen apart kunnen en het
voor ons overzichtelijker is met het
verzorgen. De deelnemers genieten van de
nieuwe pony, ze is heel lief en ook het rijden
op haar gaat goed.

Collecte Fonds Verstandelijk
Gehandicapten
De laatste week van september is er
gecollecteerd voor het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten in Hei- en Boeicop en Vianen.
Vijftig procent van de opbrengst wordt
bestemd voor een project op de
Huiberthoeve. De collectes hebben mooie
bedragen opgeleverd. In Hei- en Boeicop in
totaal €523,25 en in Vianen €1297,63. We
willen alle gevers en collectanten van harte
bedanken voor deze mooie opbrengst! Ons
deel willen we gebruiken voor het aanleggen
van een jeu de boules baan en het maken van
een volière op de Huiberthoeve.

Foto: Lianne op pony Pien

Barbecue Huiberthoeve
In september was de jaarlijkse
Huiberthoeve barbecue voor de volwassen
deelnemers en de vrijwilligers van de
Huiberthoeve met hun partner of familie.
Met elkaar hebben we genoten van een

Sporten bij HSSC’61

HSSC’61 biedt ons de mogelijkheid om als
Huiberthoeve gebruik te maken van hun
nieuwe kunstgrasveld. Op vrijdag 22
september hebben we met elkaar een
rondleiding gehad.
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waardoor zij een mooi rapport hebben
kunnen maken over de bevindingen op de
Huiberthoeve.

Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand
gaan we naar HSCC’61 om te sporten. Een
leuke nieuwe activiteit waar we met elkaar
erg van kunnen genieten!
Hieronder twee actiefoto’s van
Huiberthoeve talenten!

Kwartels voor Afrika
Misschien heb je het al gezien, dat de
tuinkas is veranderd in een kwartelverblijf.
Deze groep kwartels zijn van de organisatie
‘Kwartels voor Afrika’, waar we deze
kwartels voor gaan verzorgen.

Foto: René in actie
Foto: Kwartels in tuinkas op de Huiberthoeve.

Op verschillende zorgboerderijen worden
kwartels verzorgd, de eitjes worden
wekelijks ingezameld en verkocht bij de
Qmart o.a. in Amsterdam. De opbrengst van
dit project komt ten goede aan het
opzetten en begeleiden van
kwartelbedrijfjes bij oma’s in Afrika.

Foto: Rick in actie

Bezoek GGD
In oktober hebben we bezoek gehad van de
GGD, zij hebben gekeken hoe wij onze
begeleiding vorm geven en hoe wij de
dossiervorming doen. Welk
kwaliteitskeurmerk we hebben en hoe we
dit in de praktijk toepassen. Ook hebben ze
gesprekken gevoerd met begeleiding en
deelnemers. Hun bevindingen waren positief,

Meer over dit project kan je lezen op
www.kwartelsvoorafrika.nl
www.quailsforafrica.com

Verhuizen

In de kerstvakantie hopen Erik en Geeke te
verhuizen naar Hei- en Boeicopseweg 30 32. Erik heeft hier als kind gewoond. Zijn
vader en opa hadden op deze plek hun
boerderij. Wij zijn blij dat we op deze
mooie plek kunnen gaan wonen.
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Het postadres van de Huiberthoeve
verandert en wordt per 1 januari 2018;
Hei- en Boeicopseweg 30
4126 RJ Hei- en Boeicop
De Huiberthoeve blijft aan de Huibertweg,
zoals het nu is. In de toekomst willen we wel
kijken wat de mogelijkheden zijn om op
deze nieuwe plek begeleiding te bieden.
Deze activiteiten willen we opzetten naast
de huidige zorgboerderij-activiteiten.

Sinterklaas
Omdat de we op de Huiberthoeve erg lief
zijn geweest en de sinterklaas dit erg kan
waarderen komt hij tweemaal op bezoek. Op
zaterdagmorgen 2 december wordt het een
feestje bij de jeugdgroepen.
Dinsdagmorgen 5 december komt hij op de
koffie bij de volwassenen. Ook alle
buschauffeurs zijn hiervoor uitgenodigd.

Kerstlunch

Foto: Fruitplukken

Laatst zijn we door de huidige eigenaar
uitgenodigd om fruit te plukken. Hier
hebben we heerlijke appelmoes,
stoofpeertjes, taart en sap van kunnen
maken.

Winter tip
De winter komt er aan. Dit betekent
gezellige maar soms ook koude dagen.
Denk er aan om warme kleren aan te doen
naar de Huiberthoeve. Voor koude dagen is
het soms fijn om een extra laagje aan te
doen of thermo ondergoed te gebruiken.
Het kan ook fijn zijn om een vest te
gebruiken wat je aan kan doen, maar ook
makkelijk weer uit. Fleece, thermo
ondergoed, ski en andere outdoor kleding
zijn gemaakt om warmte te geven tijdens
koude winterdagen. Dus heb je snel last van
kou maar wil je toch genieten van het buiten
zijn, let dan goed op welk kleding je aan
doet.

Donderdag 21 december willen we met
elkaar kerst vieren op de Huiberthoeve
zoals we dit al jaren hebben gedaan. Vanaf
12 uur willen we bij elkaar komen voor een
drankje, om 12.30 uur willen we starten met
een heerlijke lunch die we in de ochtend
samen klaarmaken.

Kerstvakantie
De zorgboerderij is tijdens de
kerstvakantie van maandag 25 december tot
en met zaterdag 6 januari gesloten. Vanaf
maandag 8 januari zijn we weer geopend!

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

